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"Ерик, знам, че мога да изкарам от теб нещо невероятно, всъщност дори
по-невероятно от това, което до момента си направил в музиката.
Надявам се, че мога да провокирам нещо голямо да се случи, и мисля, че
това ще стане, ако обединим сили."
Из писмо на Джон Ленън до Ерик Клептън, 1980 г.

ФОРУМ ЗА СОФИЯ си поставя амбициозната цел да обедини силите на гражданския
сектор, Столична община, районните администрации и не на последно място Столичен
общински съвет с идеята всяка една от тези заинтересовани страни да даде най-доброто
от себе си и в сътрудничество с останалите да провокира и подпомогне успешното
развитие на София като град на хората и за хората, интелигентен и съзидателен,
автентичен и жизнен, зелен и привлекателен.
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ЗА ПРОЕКТА
Проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство между
НПО сектора, столична община, районните администрации и Столичен общински съвет”
се изпълнява от „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” (ФОРУМ) и се
финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Сред приоритетите на Форум, от самото му създаване, е наблюдение на водените в
столицата политики. През 2013 г. заедно с Район „Триадица“, организацията изпълни
проект "Добро управление на район „Триадица” чрез прилагане на механизми за повече
прозрачност и по-активно гражданско участие". В организираната в рамките на проекта
обществена консултация на тема „Успешен диалог между гражданите и
администрацията: как да го постигнем” взеха участие представители на различни нива от
местната администрация и държавни и местни институции, представители на
гражданския сектор в столицата и граждани. Всички се обединиха около заключението за
належаща потребност от задълбочаване на връзките между гражданския и публичния
сектор в София. Единодушно беше приета идеята за създаване на работещо
междусекторно партньорство между представителите на всички заинтересовани страни в
столичния диалог. Настоящият проект е стъпка към реализиране на тази идея.
Общата цел на проекта е да създаде партньорство между неправителствени организации,
столична община, районните администрации и Столичен общински съвет.
Специфични цели на проекта са:
-

Установяване на синергия в работата на гражданския и публичния сектори;

-

Създаване на ефективен механизъм за повишаване на доверието от страна
местната администрация в неправителствения сектор в столицата.

За постигане на тези цели ще:
 бъде създадена мрежа от представители на неправителствения сектор в столицата,
Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет;
 бъдат изработени на "Правила за работа на мрежата за междусекторно партньорство в
Столична община";
 бъде развита мрежата на основата на два вида срещи - планирани и извънредни;
 бъдат осъществявани дейности за публичност на резултатите:
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o издаване на кратък бюлетин, описващ по-важните теми и решения от
срещите;
o разпространяване на бюлетина до представители на заинтересовани
страни;
o създаване на активна Интернет страница на мрежата, която да позволява
повече граждани да бъдат запознати с нейната работа и чрез която да могат
да участват при взимането на решения от обществена значимост в
столицата.
 бъде организирано финално събитие - работилница, на която ще бъдат поканени
граждани, представители на централната власт, Народното събрание и заинтересовани
от резултатите страни.
Период на изпълнение на проекта: 21.11.2014 – 21.09.2015 г.
ЗА ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА
Програмата за подкрепа на НПО в България е част от прилагането на Финансовия
механизъм на ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните
донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата предоставя финансиране за
допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да
подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост,
демокрацията и устойчивото развитие на страната.
Оператор на Програмата е Институт „Отворено общество” – София в партньорство с
Фондация „Работилница за граждански инициативи”.
Повече информация за финансиращата програма може да намерите на нейната интернет
страница: www.ngogrants.bg
МРЕЖА ФОРУМ ЗА СОФИЯ – www.forumzasofia.net
Изграждането на Мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ цели от
една страна да изгради устойчив мост между гражданите и местната власт, а от друга
страна да осигури пряк достъп на общинската администрация до капацитета и
натрупаната в неправителствения сектор експертиза.
В хода на работата по проекта беше установено наличието на действаща работна група по
въпросите на градската среда и мобилност към Столична община, създадена по
инициатива на фондация „ЕкоОбщност”. ФОРУМ ЗА СОФИЯ доразвива и надгражда тази
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работна група, като от една страна разширява обхвата на разглежданите въпроси и
проблеми, от друга страна включва в нейната работа и районните администрации, поради
тяхната позиция в градския живот на София - физическата им близост до гражданите и
случващото се на отделни места в столицата.
Работата на мрежата ще бъде организирана в четири работни групи, занимаващи се с
въпроси свързани с:
 Градска среда
 Културно и историческо наследство на столицата
 Образование и социална интеграция на маргинализирани групи
 Диалог с гражданите
Мрежата ще се развива, оформя и адаптира към средата постоянно, съответно на
нуждите и важните въпроси за града и гражданите.
ПЪРВАТА ОФИЦИАЛНА СРЕЩА НА ФОРУМ ЗА СОФИЯ
Първата официална среща на мрежата се проведе на 17.03.2015 г. На нея присъстваха
представители на Столична община, СОС, районните администрации и неправителствени
организации.
На срещата бе направено кратко представяне на проекта, неговите цели и задачи, целите
и задачите на мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ и бяха
поставени на обсъждане правилата за работа на мрежата. В рамките на провелата се
дискусия относно ключовите проблеми по райони бяха идентифицирани няколко важни
области, по които неправителствения сектор и районната администрация биха могли да
започнат сътрудничество веднага, а именно:
 Създаване на помагало (справочник/наръчник/информационна брошура), която
да разяснява кой кой е в столичната и районните администрации, кой какви
правомощия има и кой с какво се занимава - Практиката показва, че гражданите
често не са наясно с разделението на правомощията между Столична община и
районните администрации. Това създава сериозни неудобства за всички – както за
гражданите, които губят време в обикаляне от врата на врата, така и за
администрацията, която обяснява кой въпрос от чия компетенция е. В крайна
сметка се поражда напълно излишно напрежение, а понякога дори открита
враждебност, които могат да бъдат избегнати с разработване на прост наръчник кой кой е в столичната и районните администрации, кой какви правомощия има и
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кой с какво се занимава. Възможно е в него да бъдат дадени примери за
съответните формуляри, работно време и т.н. Такъв информационен наръчник или
брошура могат да бъдат изготвени от групата за диалог с гражданите,
подпомогнати от останалите групи в мрежата.
 Образователна интеграция на деца от маргинализирани групи с акцент върху
децата бежанци - Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество между
неправителствения сектор и районната администрация по един съществен и
набиращ скорост проблем – образователната интеграция на децата и нладежите от
маргинализираните групи, с акцент върху бежанците и образованието на децата
бежанци.
 Сътрудничество на районните администрации с активни граждански формации Намиране на начин за осъществяване на връзка между районните администрации
и активните граждански групи и организации по места с цел обмен на информация
за това кой с какво се занимава, какво планира и как могат да си сътрудничат;
 Доброволчество - Установено бе сериозно поле за работа в областта на
доброволчеството и ангажирането на гражданите в кампании на районните
администрации, не само в сферата на почистването и озеленяването, но и много
други.
С оглед на списъкът с идентифицираните до момента проблемни области, предстои
свикване на среща на групата за диалог с гражданите и групата по образование и
социална интеграция на маргинализирани групи.

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 фондация "Форум за
наблюдение и анализ на публични политики" 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.
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