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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.

Адреси за контакти:
Асоциацията на българските градове и региони
гр. София, бул. ”Витоша” 18, ет.6
тел. 02/ 980 32 11;
факс 02/ 980 32 11;
уебсайт: http://www.abgr.org
e-mail: abgr@mail.bg

Модел за партньорство между
НПО и администрацията –
къде и как да получим полезна
информация

Гражданското общество в администрацията
в ЮЗ регион - модел за партньорство

Регионален модел за партньорство
уебсайт: http://www.south-west-bg.org

Бюджетна линия: BG051PO002/08/1.2-02
Договор: 08-12-86-С/27.08.2008 по ОПАК
Бенефициент: Асоциация на българските градове и региони

Основна цел на проекта „Гражданското общество и администрацията
в ЮЗ регион – модел за партньорство” е развиване на механизмите за
партньорство между СГО и администрацията в общините на Югозападен
регион на България за постигане на по-голяма прозрачност, отчетност и
контрол върху дейността на администрацията. Проектът се изпълнява през
2008 и 2009 г. от Асоциацията на българските градове и региони и има
за целеви групи представителите на НПО, работещи в сферата на местно
развитие, “добро управление”, граждански права и социални дейности,
както и администрацията от ЮЗ район на планиране в страната.

Модел за партньорство между НПО и
администрацията – къде и как да получим
полезна информация
Интернет адреси с полезна информация:
• http://www.south-west-bg.org/ - проект „Гражданското общество и

В резултат на проектните дейности бяха постигнати следните основни
резултати:

•
•
•

•

Изготвен бе Анализ на дейността на администрацията в ЮЗ района
на планиране

•

•

Създаден е информационен сайт за проект „Гражданското общество
и администрацията в ЮЗ регион – модел за партньорство” и НПО от
региона, работещи в сферата на партньорство с администрацията

•

Изграден е капацитет за граждански мониторинг в 5-те области
на ЮЗР върху дейността на администрацията като проведени
обучителни семинара в областите на региона „Добри практики за
граждански мониторинг” с 300 обучени

•
•
•
•
•

•

Обучени са 100 представители на НПО от региона за фасилитиране
на процеса по създаване, корeгиране и прилагане на местни политики
и осъществяване на мониторинг върху дейността на структурите на
публичната администрация

•

Изготвени са Препоръки към администрацията за прилагане на
конкретни мерки и въвеждане на добри практики в 5-те области на
региона

•

Изготвени са Предложения за промени на нормативни, стратегически
или други документи, които целят по-голяма публичност и
прозрачност в дейността на администрацията

•

Издаден е наръчник “Модел за партньорство - новаторски
практики”, относно опита на СГО за тяхната роля за постигане
на повече прозрачност или превенция на корупцията, както и за
взаимодействието им с администрацията

•
•
•
•
•
•
•

администрацията в ЮЗ регион – модел за партньорство”
http://www.abgr.org/ - Асоциация на българските градове и региони
http://www.imrr-bg.org/ - Институт за местно и регионално развитие
http://www.opac.government.bg/
Оперативна
програма
Административен капацитет
http://www.flgr.bg/ - Фондацията за реформа в местното
самоуправление
http://www.blgmun.com/ - община Благоевград
http://www.kustendil.bg/- Община Кюстендил
http://www.pernik.bg/ - община Перник
http://www.sofia.bg/ - община София
http://www.gsblg.com – Сдружение „Граждански съвет за
Благоевгрд”
http://www.evetbg.org - Гражданско сдружение „Евет”
http://www.gender-bg.org/_bg/index_bg.html - Фондация „П.У.Л.С.”
http://mladezh.hit.bg/ - СНЦ „Младеж”
http://azb-bg.com/ - Асоциация здраве и бъдеще
http://www.europeaninstitute.bg/ - Европейски институт
http://www.nasmb-bg.org/ - Национално сдружение за малък и среден
бизнес
http://www.strategma.bg/index.htm - Агенция „Стратегма”

Печатни издания с полезна информация:
•

Наръчник “Модел за партньорство - новаторски практики”издаден от АБГР за опита на СГО за тяхната роля за постигане
на повече прозрачност или превенция на корупцията, както и за
взаимодействието им с администрацията

•

Наредба за Публично – частно партньорство (ПЧП)

