
ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА
НА НПО

В БЪЛГАРИЯ
www.ngogrants.bg

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ
НА ЕВРОПЕЙСКОТО

ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО

2009-2014 г.

ПРОЕКТ „НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯТ СЕКТОР – АКТИВЕН УЧАСТНИК В ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА“ СЕ ФИНАНСИРА В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 Г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „Дунавски център за обучение и развитие“  гр.
Свищов и при никакви обстоятелства не може да се приема,  че този документ отразява официалното
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

1

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В ПРОЦЕСА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА

ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА

Сдружение с нестопанска цел „Дунавски център за обучение и развитие“ – гр.
Свищов финализира изпълнението на проект с наименование „Неправителственият
сектор – активен участник в процеса на формиране и изпълнение на публични
политики в община Силистра“.

Проектът се финансира в рамките на трети конкурс по Програмата за подкрепа
на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., Тематична област
„Демокрация, права на човека и добро управление“, Приоритет „Насърчаване на
включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения
съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво“.

Бюджетът на проекта е в размер на 20 692 евро, от които 18 584 евро са
безвъзмездна финансова помощ от Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009 – 2014 г., 2 108 евро са собствен принос на организацията
бенефициент СНЦ „Дунавски център за обучение и развитие“. Проектът е с
продължителност 11 месеца и приключва на 27 април 2016 г.

Общата цел на проекта е насърчаване на включването на НПО в процесите на
формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно,
регионално и национално ниво.

Специфична цел е повишаване на приноса на НПО към формулирането на
политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално
ниво, чрез изграждане на капацитет, устойчивост на знанията и уменията за работа в
мрежа, институционализиране на общински консултативен съвет.

Резултати, които бяха реализирани за постигане на проектните цели най-
общо са:

· Разработена е
стратегия за развитие на НПО сектора. Същата се предоставя на
представители на неправителствения сектор и на други заинтересовани
страни, в т.ч. и на публични власти. Целта е тя да бъде припозната като
стратегически документ за развитие, насърчаване и подкрепа на
структурите на гражданското общество в процеса на изпълнение на
публични политики. Чрез документа се очертават насоките за бъдеща
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работа на и със сектора и се идентифицират специфичните му
потребности, както и се предписват мерки за тяхното удовлетворяване.

· Създаден е
компетентностен модел.  Той представлява нов подход в управлението
на експертизата на организации и сектори. На базата на съществуващите
знания, умения и опит при отчитане на най-добрите стандарти за
представяне в определени области на дейност са изготвени модели за
неправителствения сектор. Тези модели имат за цел да идентифицират
ключови знания и умения, които са база за успешна дейност на
неправителствените организации. Акцентът при компетентностния модел
е върху експертизата по отношение на управлението на проекти, тъй като
именно в тази област беше установен най-висок интерес от целевата
група. Основният смисъл на разработването на компетентностния модел е
да покаже какви умения са необходими, за да може в неправителствените
организации да протича качествен, ефективен и ефикасен проектен
цикъл.

· Изграден и
повишен капацитет на НПО сектора в община Силистра чрез обучения. В
рамките на проекта бяха проведени 4 броя обучение. Неправителствения
сектор участва в 3 от тях. Темите на обученията бяха: „Възможности за
финансиране на проекти на НПО и читалища“, „Управление на проекти
или как да превърнем една идея в проектно предложение“ и „Проектно
управление – ТРЕНИНГ“. Обучаеми на тема „Формиране, изпълнение,
мониторинг и оценка на публичните политики и програми и участие на
неправителствения сектор“ бяха представители на общинска
администрация, които основно имат ангажимента да създават, реализират
и отчитат публични политики от обществен интерес на територията на
община Силистра.

· Създаден е
механизъм за насърчаване на включването на НПО в процесите на
формулиране на политики и вземане на решения съвместно с
институциите на местно и регионално ниво. Беше разработен Правилник
за организацията и дейността на Обществения консултативен съвет в
община Силистра, който институционализира представителността на
неправителствения сектор в общината. Целта да се осигури адекватна
форма на включване на гражданското общество в процеса на създаване и
мониторинг на публични политики според областите на компетентност на
отделните НПО. Изготвен беше Меморандум, който представлява
своеобразно споразумение за сътрудничество между представители на
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гражданското общество и публични власти. Меморандумът е отворен
документ към който могат да бъдат приобщавани и други публични и
граждански организации и медии.

Основните целеви групи на проекта бяха: неправителствени организации и
служители в публичната администрация, а допълнителните целеви групи на проекта са
вземащите решения, неформални граждански групи и медии.

Дейности, които бяха изпълнени в рамките на проекта включват:

1. Мениджмънт на проекта

2. Изготвяне на стратегия за активно участие на НПО в процесите на вземане на
решения и формулиране на политики на общинско и регионално ниво

3. Разработване на компетентностен модел

4. Изграждане на капацитет на НПО

5. Институционализиране на Общински консултативен съвет /ОКС/

Считаме, че с реализацията на проекта може съществено да се допринесе за
качеството на вземаните управленски решения и планирани политики, тъй като той
дава възможност за широкото участие на третия сектор в тези процеси и то
компетентно участие.

Устойчивостта на резултатите от проекта се свързва със:

1. Създадената стратегия за активно участие на НПО в процесите на вземане на
решения и формулиране на политики на общинско и регионално ниво. Стратегията
разписва в дългосрочен план целите и мерките за тяхното постигане. Посочването на
конкретни срокове и отговорни публични и НПО организации е средство за
персонализиране на отговорността при изпълнението и отчитането на тази стратегия.

2. Създаденият компетентностен модел и възможността за натрупване на
компетенции чрез обучения, менторство, консултации. Този модел не само посочва
какви компетенции трябва да имат НПО,  но и предвижда мерки за тяхното
придобиване. Компетенциите са устойчиви във времето и могат да бъдат използвани
като ориентир за всички организации, които имат намерение да са партньор и коректив
при формулирането на публични политики.

3. Институционализираният на механизъм за включване и взаимодействие
между НПО сектора, други заинтересовани страни и публичните институции.
Създаването на Обществен консултативен съвет и разписване на правила за неговата
работа осигурява регламентация и яснота за правомощията и начина на работа на



ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА
НА НПО

В БЪЛГАРИЯ
www.ngogrants.bg

ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ
НА ЕВРОПЕЙСКОТО

ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО

2009-2014 г.

ПРОЕКТ „НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯТ СЕКТОР – АКТИВЕН УЧАСТНИК В ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА“ СЕ ФИНАНСИРА В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 Г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „Дунавски център за обучение и развитие“  гр.
Свищов и при никакви обстоятелства не може да се приема,  че този документ отразява официалното
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

4

представителите на различните, представени организации в този съвет. Това е мотив за
дългосрочно партньорство и сътрудничество по отношение на разглежданите процеси.

Екипът на СНЦ „Дунавски център за обучение и развитие“ специално благодари
на експертите от общинската администрация, които доброволно съдействаха за
реализиране на проектните дейности, на ръководството на община Силистра, в лицето
на кмета и неговите заместници и председателя на Общинския съвет, за моралната
подкрепа и желанието да работят с неправителствения сектор.

Нашите най-големи адмирации насочваме към неправителствения сектор в
община Силистра и в частност към тези организации, работещи в сферата на културата.
Те бяха изключително активни през целия проект, отворени към знания и откриване на
възможности. Споделиха добри практики и опит.

Екипът на СНЦ „Дунавски център за обучение и развитие“ се надява на
ползотворно бъдещо сътрудничество с тези организации и остава техен партньор и
съратник.


