


Обща цел Целеви групи Обществени съвети в Столична община

Начин на създаване

Принципи на работа

Резултати от проектаСпецифични цели

 Подобряване на взаимодействието между структурите на 
гражданското общество и органите на местната власт и 
засилване ролята на гражданското общество в Столична 
община чрез разработването на ясни регламенти за 
взаимодействие и фасилитиране на създаването на 
активистка гражданска и политическа култура

    Популяризиране ролята и значението на обществения съвет 
като консултативна форма и механизъм за реализация на 
определени публични политики на местно ниво 

   Повишаване капацитета на съществуващите обществени 
съвети 

   Създаване на мотивация за образуване на нови обществени 
съвети

   Гарантиране на прозрачност и осъществяване на 
граждански мониторинг при прилагането на политиките на 
Столична община

  Доклад със събрани добри български и европейски 
практики от дейността на обществените съвети

  Обособени различни модели на обществени съвети с оценка 
за силните и слабите страни на всеки вариант

  Организирани две кръгли маси с представители на Столична 
община и Столичен общински съвет и с представители на 
гражданското общество

  Изготвен проекто-правилник за работа на обществените 
съвети в Столична община – публикуван в раздел «Проекти» 
в сайта на фондацията: 

www.ftr-bg.org

  Будни граждани, граждански организации/сдружения, 
медии и др., които са членове или желаят да станат членове 
на Обществени съвети в София

  Представители на Столичния общински съвет, Столична 
общинска администрация, районните администрации

  Обществени съвети с обща насоченост по райони

  Специализирани обществени съвети към Столичния 
общински съвет

  Временни обществени съвети със специализирана 
насоченост на гражданите, възникващи по конкретен повод 
към Столичния общински съвет

 Няма строго определени формални изисквания относно 
създаването и функционирането на обществените съвети. 
       
 По инициатива на граждани и НПО – учредителният акт е 
протоколът от първата среща/общо събрание
 
  По инициатива на местните власти – съветът се създава по 
силата на акта, издаден от съответния орган

 Правилник за организацията и дейността – утвърден от 
Общото събрание на съвета

  План за работа

   Заседания – публични; изискване за минимум 50%+1 участие 
на членовете

  Решения – предложения към ОбС и ОбА, мнения и 
становища, препоръки

 Състав: експерти, видни общественици, представители на 
синдикатите, на различни институции и НПО, активни 
граждани, общински съветници, общинска администрация.

  Принципи – доброволност и равнопоставеност на 
членовете, законност, отговорност и сътрудничество при 
вземане на решения, прозрачност на дейността
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