
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и 

отговорно управление", № BG05SFOP001-2.009-0005 се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 



  

Проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление", № 

BG05SFOP001-2.009-0005 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 От името на Регионално Сдружение на Общините „Марица“ Ви каня да 

вземете участие в Конференция на тема „Гражданското участие в местното 

самоуправление“.  

Събитието се провежда в рамките на проект „Гражданите и местните 

власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление", № 

BG05SFOP001-2.009-0005 се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 

 Основната цел на събитието е повишаването на обществената 

осведоменост и насърчаването на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво. 

 Теми, които ще бъдат дискутирани в рамките на конференцията:  

 настоящата ситуация по отношение на участието на неправителствените 

организации и гражданското общество в процесите на вземане на 

решения и на формиране на политики на местно ниво, вкл. представяне 

на резултати от изработените анализ и проучвания в рамките на проекта;  

 наличните възможности за гражданско участие; 

 представяне и дискутиране на изведените препоръки към процеса на 

формиране, осъществяване и мониторинг на политики  

 представяне на изработения практически наръчник за съществуващите 

механизми за пряко участие на гражданите в местното самоуправление; 

 представяне на портала за гражданско участие и насърчаване на 

гражданската активност на местно ниво; добрите практики в ЕС по 

отношение на гражданското участие във формирането, изпълнението и 

мониторинга на политики на местно ниво и др. 

 

  

Заседателна зала на община Чепеларе, ул. "Беломорска" 44 Б 

 

 

06.08.2019 – 07.08.2019 г. 

 

10:00 ч. - Пристигане и регистрация на участниците 

 

 

 

С Уважение, 

Райна Йовчева 

Председател 

 


