Добро управление на Район «Триадица»
чрез прилагане на механизми за повече
прозрачност и по-активно гражданско
участие

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИАЛОГА И ПОВИШАВАНЕ НА
СТЕПЕНТА НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

(Допълнени в съответствие с предложенията, направени в рамките на проведената на
24.10.2013 обществена дискусия с граждани и граждански организации)

Настоящите изводи и препоръки са изведени от направения анализ на нормативната
уредба и проведените стандартни и експертни интервюта с граждани, НПО,
представители на районната администрация и фокус групи.
1. Нормативната рамка, определяща възможността за качествен и ползотворен
диалог е добре развита и представлява добра основа за взаимодействие между
гражданите и администрацията.
2. На местно ниво има потребност от разработване на по-детайлни правила, които
да уредят в добре описана процедура различните форми на взаимодействие
между граждани и районна администрация.
3. Районната администрация (в частност кметът на района) е силно ограничена по
отношение на правомощия, определени в чл. 46 от ЗМСМА.
4. Районната администрация (в частност кметът на района) е силно ограничена по
отношение на собствени средства, с които да оперира, поради липсата на
собствен бюджет, тъй като районните администрации са второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити.
5. За по-добра оперативност и подобряване на диалога е необходимо получаване
на по-голяма самостоятелност на районната администрацията, което ще замени
сегашната й роля на вид посредник между гражданите и Столична община с
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ролята на равностоен партньор в решаването на проблемите на общността и
района.
6. Необходимо е превръщане на гражданското участие в основен принцип и
необходим етап от процеса на вземане на решения на местно ниво с цел
подобряване на качеството на вземаните решения и процеса на тяхното
прилагане.
7. Създаване на канали за комуникация с местната общност и за ефективна
обратна връзка, с което да се гарантира по-голяма прозрачност и отчетност в
дейността на местната власт.
8. Подобряване достъпа до информация, в това число чрез предоставянето й в
достъпен, подлежащ на по-нататъшна машинна обработка формат.
9. Стимулиране създаването на обществени / консултативни / квартални / кметски
съвети.
10. Създаване на Офис за връзки с граждани, бизнес и НПО в районната
администрация.
11. Публикуване онлайн на годишната оперативна работна програма на районната
администрация и предоставяне на възможност за предложения и допълнения
от страна на гражданите и гражданския сектор.
12. Създаване на практика в инициирането на обществени консултации на проекти
на нормативни актове и стратегически документи и планове с гражданите и
гражданското общество.
13. Създаване на база данни с активни граждански организации и формации на
територията на района, които да бъдат включвани в консултативните процеси и
с които да се осъществява успешен диалог по важни въпроси.
14. Подписване на споразумения за сътрудничество между НПО и районната
администрация по конкретни теми и проблемни области.
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15. Обсъждане на предложения и препоръки за насърчаване на пряката
демокрация на местно ниво.
16. Изработване и представяне на нова Интернет страница на район Триадица с
работещ форум и възможности за адекватна и навременна обратна връзка. В
дългосрочен план Столична община трябва да обмисли и реализира идеята за
създаване на обща или поне унифицирана уебстраница на всички райони, с цел
улесняване на навигацията и достъпа до информация от страна на
потребителите. Унифицирането на бланките за административните процедури и
услуги ще бъде допълнителен плюс в тази посока. Гражданския сектор може да
помогне с идеи и конкретни предложения по темата, които да бъдат подадени
електронно или обсъдени на нарочна среща.
17. Активно включване на гражданите в различни доброволчески дейности в полза
на общността и съвместно с общината със специален акцент върху работата с
младите хора.
18. Оползотворявана на възможностите за съвместни кампании и застъпнически
дейности в защита на интересите на гражданите на район „Триадица”.
19. Иницииране, широко обществено обсъждане и приемане на декларация за
задълженията на гражданите в район Триадица.
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