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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.

ФОРУМ ЗА СОФИЯ - www.forumzasofiа.net -
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Бюлетин N: 6 - 2015
ШЕСТА СРЕЩА НА ФОРУМ ЗА СОФИЯ
На 27.10.2015 година се състоя среща на Групата за диалог с гражданите от мрежата за
междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ.
Поради напрегнатия изборен период и провежданите балотажи в множество райони на
столицата, в срещата взеха участие основно представители на неправителствения сектор,
които обсъдиха структурата на изработвания в рамките на проекта онлайн справочник за
гражданите. Целта на справочника с работно заглавие „На чия врата да почукам?” е да
подпомогне взаимоотношенията между гражданите и местната администрация като
предостави базисна информация относно структурата и правомощията на Столична
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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община, районните администрации и СОС, както и информация по избрани и
структурирани важни за гражданите въпроси, в това число контактите на отговорните за
тяхното решаване служители от СО или съответната районна администрация/институция.
След проведени обсъждания с членове на мрежата, се взе решение да бъде направена
промяна в първоначалната структура на справочника1. Формулираните общи и изискващи
познания за да бъдат използвани като източник на информация раздели, бяха
раздробени на по-конкретни и лесно разбираеми теми и въпроси от ежедневието на
гражданите.
Изготвеният от екипа на ФОРУМ нов проект на справочника, беше допълнен от
участниците в срещата и към момента той има следното съдържание:
* * *
Структура и отговорности на Столична община, СОС и районните администрации в СО


Кой кой е в Столична община



Членове и комисии на Столичен общински съвет (2015-2019)



Районни администрации на Столична община

Достъп до информация по ЗДОИ


Примерна форма за заявление



Контакти на лицата отговорни за предоставяне на достъп до информация по
райони



Често задавани въпроси



Често търсена информация

Данъци и такси


Основание за плащане на местни данъци и такси



Защо районната администрация не може да ми направи справка за дължим данък
върху доходите



Проверка за дължими местни данъци и такси

1

За повече информация относно първоначално предложената структура на справочника виж Брой 3 на
бюлетина - http://forumzasofia.net/informatsionen-byuletin-broy-%E2%84%963/
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Плащане на данък за недвижим имот и такса за битови отпадъци по банков път

Сметосъбиране и сметоизвозване


Извънредно извозване на битови отпадъци от даден имот



Подмяна на улични кошчета



Подмяна на съдове за отпадъци



Неизвозени по график съдове за отпадъци



Съдове за отпадъци поставени на неподходящи места



Изхвърлени/изпадащи отпадъци от сметосъбиращите автомобили



Незаконно депонирани едрогабаритни, строителни и други отпадъци



Неизвършено или некачествено метене/снегопочистване на обществени площи



Лоши санитарни условия в имоти частна собственост



Разположението на контейнерите за разделно събиране на отпадъците в столицата

Чистота


Изгаряне на гуми, селскостопански и други отпадъци на обществени места



Информация за нивата на вредни емисии в атмосферата

Замърсяване на обществените площи


Излезли от употреба (изоставени) автомобили



Наличие на графити върху имоти публична собственост



Разлепени афиши, плакати, листовки и некролози на неопределени за целта места



Излизане от строителни обекти на транспортни средства на уличните платна с
непочистена ходова част

Водоснабдяване и канализация


Дъждовна вода, която не се оттича от уличното платно



Запушена улична канализация



Безконтролно изливане на вода от битови или производствени имоти
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Пътна инфраструктура


Неправомерно поставяне върху тротоари на ограждащи елементи



Липсващи тротоари



Поправка на тротоари



Дупки, пропадане или издигане на настилката на пътното платно или тротоара



Счупени или липсващи бордюри



Счупени или липсващи решетки на дъждоприемни шахти



Счупени или липсващи капаци на шахти



Почистване на канавки



Пропадания/издигания на капаци на шахти и решетки на улични оттоци



Липсващи или повредени тръбнорешетъчни парапети



Липсващи или повредени стационарни антипаркинг стълбчета



Липсващи или повредени парапети на мостове, пасарелки и др. елементи с голяма
височина



Липсващи, повредени или неефективни конструктивни елементи в подлези



Невъзстановена пътна настилка/тротоар след извършени ремонтни дейности



Неправомерно поставени кабели на улични стълбове, фасади на сгради и други



Опасни навеси на спирки



Липсващи или повредени навеси на спирки



Некачествено извършвани строително-ремонтни работи на пътя



Осигуряване на достъпна среда за придвижване на хора с увреждания



Време на достъп от една спирка до друга с градски транспорт



Зарядни станции за електромобили в столицата



Разположение на велоалеите в столицата

Улично осветление


Липсващо (неизградено) улично осветление
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Неработещи единични лампи от уличното осветление



Неработещо улично осветление в цели квартали или улици



Неработещо осветление в подлези



Улично осветление, работещо през деня



Повредени стълбове, липсващи капаци в основата на стълбовете на уличното
осветление

Пътна сигнализация


Липсващи или повредени пътни знаци



Неработещи или недобре регулирани светофарни уредби



Дървета, храсти, кабели и други , които пречат на видимостта към пътни знаци или
светофари



Липсващи или повредени указателни табели и табели с имената на улиците



Проблеми в сигнализацията, регулираща паркирането



Липсваща или избледняла пътна маркировка; несъответствие в сигнализацията,
регулираща уличното движение



Неработещи виртуални табла на спирки на градски транспорт

Паркиране


Неправилно паркирали автомобили в зелени площи



Неправилно паркирали автомобили на пътно платно или тротоар в синя/зелена
зона



Разположение на обществените паркинги



Достъп до обществени паркинги



Разположение на буферните паркинги на метрото



Разположение на местата за паркиране на велосипеди



Как и къде може да наемате паркоместа в режим "Служебен абонамент"?



Как да си поставя антипаркинг съоръжения?
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Екология, зелена система


Извозване на отрязани клони и храсти



Паднало дърво



Неизвозени/несъбрани сухи листа



Повредена паркова мебел (пейки или кошчета)



Почистване на речни корита



Наличие на гризачи (плъхове), насекоми (комари, оси) и др., както и искане за
третиране на площи



Открити трупове на животни



Изсъхнали/неподрязани дървета и клони



Неокосени зелени площи



Ерозия на почвата около водоеми, реки и др.



Преливане на микроязовири



Изсичане на дървета в урбанизираните територии



Изсичане на дървесна растителност извън урбанизираните територии



Нужно ли ми е разрешение от общината, за да отсека или кастря дърво или храст в
собственият си двор?



Как да получа разрешително за кастрене, рязане?



Кой трябва плати за рязането или кастренето на дърветата – собственика на
парцела, в чиито имот се намира дървото или съседите, на които растителността
създава проблем?

Детски площадки


Необезопасени/непочистени детски площадки



Повредени, счупени или липсващи съоръжения на детски площадки

Домашни и стопански животни


Как да регистрирам куче на територията на Столична община?



Безстопанствени, свободно движещи се селскостопански животни
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Разхождане на домашни животни извън определените за целта места



Нанасяне на вреди на трети лица при отглеждане на домашни животни



Ухапвания/нападения от кучета

Търговия, реклама и преместваеми обекти


Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност



Наем на външна търговска площ



Оплаквания срещу търговски обекти за вдигане на шум и други нарушения на
обществения ред



Извършване на нерегламентирана търговска дейност на открито на територии,
които са общинска собственост



Извършване на нелегални ремонти на МПС-та на обществени места



Рекламни елементи, които закриват пътни знаци или прозорци на приземните
етажи



Опасни преместваеми обекти и рекламни съоръжения



Извършване на нерегламентирана рекламна дейност

Сгради/Строежи


Извършване на строителни и ремонтни дейности без плътна ограда и
информационно-указателна табела



Изоставени и/или самосрутващи се сгради



Незаконни преместваеми обекти и рекламни съоръжения



Незаконни строежи

Нарушаване на обществения ред



Наредба за обществения ред в столицата
Къде да сигнализирам при нарушение на наредбата

Гражданско състояние и регистрация:


Промяна на адресна регистрация



Удостоверение за семейно положение
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Издаване на многоезично извлечение от акт за граждански брак



Получаване на дубликат на акт за раждане от упълномощено лице

Образование


Детски градини и училища по райони

Социални грижи



На какви условия трябва да отговарям, за да ми дадат общинско жилище?
Центрове за работа с бежанци по райони
***

Замисълът на справочника е да бъде с максимален брой интернет връзки и препратки
към източниците на информация, така че автоматично да отразява всички направени в тях
промени. Информацията в него се събира с подкрепата на членовете на мрежата от
неправителствения сектор и местната администрация.
Справочникът е отворен за добавяне на теми и въпроси. Проектът, финансиран в
рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП
2009-2014, постави само началото на неговото структуриране и запълване. Екипът на
ФОРУМ ще продължи да работи по развиване на създадената в рамките на проекта
мрежа за междусекторно партньорство и да събира и публикува информация за нуждите
на справочника. Всеки гражданин, гражданска група, организация или администрация
са добре дошли да изпращат информация, въпроси и предложения за нови теми на емейл адрес office@forum-bg.org.
***
МРЕЖА ЗА МЕЖДУСЕКТОРНО ПАРТНЬОРСТВО ФОРУМ ЗА СОФИЯ – www.forumzasofia.net
Мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ се изгражда с цел да бъде
медиатор, подкрепящ диалога между гражданския и публичния сектор и място, където
двата сектора се срещат за конструктивен диалог и обсъждане на проблеми в търсене на
консенсусни решения.
С изграждането на Мрежата се цели от една страна да бъде изграден устойчив мост
между гражданите и местната власт, а от друга страна да се осигури достъп на
общинската администрация до капацитета и натрупаната в неправителствения сектор
експертиза.
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В хода на работата по проекта беше установено наличието на работна група по въпросите
на градската среда и мобилност към Столична община, създадена по проект на
фондациите „ЕкоОбщност” и „Зеленика” . 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 до
случващото се на отделни места в столицата.
Мрежата се развива, оформя и адаптира към средата постоянно, съответно на нуждите и
важните въпроси за града и гражданите. Към момента работата й е 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
***
ПРОЕКТЪТ
Мрежата за междусекторно партньорство ФОРУМ ЗА СОФИЯ се създава и развива в
рамките на проект „За по-добро управление на София - създаване на работещо
партньорство между НПО сектора, Столична община, районните администрации и
Столичен общински съвет”. Проектът 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 дискусия 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
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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 работещо 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 се реализират следните дейности:
- Създаване на мрежа от представители на неправителствения сектор в столицата,
Столична община, районните администрации и Столичен общински съвет;
- Изработване на "Правила за работа на мрежата за междусекторно партньорство в
столицата";
- Развиване на мрежата на основата на два вида срещи - планирани и извънредни;
- Осъществяване на дейности за публичност на резултатите:
-

издаване на кратък бюлетин, описващ по-важните теми и решения от
срещите;

-

разпространение на бюлетина до представители на заинтересовани страни;

-

създаване на активна Интернет страница на мрежата, която да позволява
популяризиране работа на мрежата, както и разпространение на
информация относно идеи и инициативи за развитие на столицата, обмен
на добри практики и решения по проблеми, касаещи гражданите и
администрацията на столицата и други.

- Организиране и провеждане на финално събитие – 3 паралелни работилници за
провеждане на дискусии с граждани, НПО, представители на централната и местната
власт по следните теми:
-

София достъпна за всеки

-

Как да направим София по-зелена
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-

Как заедно да отстояваме обществения интерес в столицата

Период на изпълнение на проекта: 21.11.2014 – 21.11.2015 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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