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МРЕЖА ЗА МЕЖДУСЕКТОРНО ПРАТНЬОРСТВО: ФОРУМ ЗА СОФИЯ
"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.
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ТРЕТА СРЕЩА НА ФОРУМ ЗА СОФИЯ
На 18.05.2015 година се проведе третата от срещите на мрежата за междусекторно
партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ - първа среща на Групата за диалог с гражданите.
На срещата присъстваха представители на районните администрации на район Витоша,
Връбница, Илинден, Красна Поляна, Красно село, Надежда и Средец. Гражданския сектор
бе представен от фондация „Зеленика”, фондация „ЕкоОбщност”, фондация „Програма до
информация” и фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики”.

Проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо партньорство
между НПО сектора, столична община, районните администрации и Столичен
общински съвет”
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На срещата беше обсъдена в детайли идеята за създаване на помагало
(справочник/наръчник/информационна брошура), което да разяснява кой кой е в
столичната и районните администрации, кой какви правомощия има и кой с какво се
занимава. Целта на това помагало е да улесни гражданите в комуникацията им със
Столична община и районните администрации и да спомогне за намаляване на
напрежението, което често се създава поради незнание на това кой за какво отговаря,
респективно губене на време.
В рамките на провелата се дискусия бяха набелязани следващите стъпки, с които започва
реализацията на тази идея.
Групата обсъди структурата и съдържанието на информационния наръчник за
гражданите. Прие се наръчникът да бъде разделен на две основни части – теоретична и
практическа. Теоретичната част ще съдържа информация относно разделението на
отговорностите между СО и районните администрации с препратки към съответното
законодателство, а практическата част ще се изгражда на основата на често задавани
въпроси или конкретни казуси – например, въпрос какво правим ако имаме изсъхнало
дърво пред входа, което застрашава живота и здравето на преминаващите и на живущите
в сградата, отговор кой отговаря, къде трябва да се отиде, контакти?
В допълнение към частите ще бъдат прикачвани примерни документи и бланки за лесен
достъп (ако има изискване за такива).
Тъй като системата е отворена и позволява допълване и изменение, отговорността по
поддръжката ще е солидарно споделена между неправителствените организации и
районните администрации. В случай на актуализация на информацията по райони,
районните администрации ще изпращат съответните изменения на поддържащия
електронната версия на наръчника. Нови казуси и въпроси могат да се добавят текущо в
момента на идентифицирането им.
Фондация ФОРУМ, в качеството си на инициатор на проекта, поема ангажимента да
поддържа интернет страницата на мрежата, където ще бъде публикуван наръчника, и
след приключване на финансирането по настоящия проект.
Като основна тема беше изведен проблемът за разграничаване на функциите на Столична
община и районните администрации. По този въпрос бе предложено да се направи
разделение на административните услуги, които се изпълняват от Столична община и
тези, изпълнявани от районните администрации. Също така беше споделена идея
разпределението на отделите в Столична община да бъде описано в еквивалентите на
тези отдели в районните администрации, защото наименованията често не съвпадат.
Докато в СО за всяка дейност има дирекция или отдел, то РА често съвместяват по
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няколко дейности в една дирекция, като за гражданите не е важно самото наименование
на даден отдел, а отговорностите и компетенциите, които са му предоставени.
На срещата беше дискутирана и нуждата от тълкуване на нормативната уредба и в
частност чл. 46 от ЗМСМА, който е доста неясен за гражданите, а и не само за тях.
В наръчника ще бъде отделено място на темите и службите, които обикновено делят една
сграда с районните администрации, но не са в пряка връзка с тях, а това са – „Местни
данъци и такси”, НАП и районните отдели на АСП. Много малко граждани знаят, че тези
структури не са на подчинение на кмета и че информационните им масиви не са достъпни
за общинските служители, т.е. те не могат да правят справка или да приемат документи
вместо тях.
Групата се обедини около следните теми/раздели на наръчника:
1. ЕСГРАОН
2. Гражданско състояние
3. Бюджет на СО
4. Местни данъци и такси
5. Социални услуги
6. Управление на общинска собственост и жилищно настаняване
7. Образование
8. Архитектура, градоустройство и кадастър
9. Етажна собственост
10. Инженерна инфраструктура
11. Транспорт и комуникация
12. Зелени системи и екология
13. Култура и културно-историческо наследство
14. Регистрация и контрол на търговската дейност
15. Общински дружества
16. Спорт
17. Борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни
18. Достъп до обществена информация по ЗДОИ
19. Доброволчески дейности
Към всяка отделна тема ще бъдат включвани контактите на релевантните отговарящи от
всяка районна администрация.
По време на срещата бяха разпределени задачите за следващия етап от работата по
изготвяне на помагалото:
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-

Гражданският сектор ще поработи върху „скелета или рамката” на наръчника;
Представителите на районните администрации се заемат да предоставят контакти
и често задавани въпроси/отговори към районните администрации;
Заедно ще попълват съдържанието

ПРЕДСТОЯЩИ СРЕЩИ
На следващата среща на Групата за диалог с гражданите ще бъде обсъдена примерната
рамка на наръчника и ще се вземе решение за финалния му вид, в който ще се структурира
и запълва с данни.
***
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 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 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.
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ПРОЕКТЪТ
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.
ФИНАНСИРАЩАТА 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

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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