
 

С  финансовата подкрепа на Столична община - Програма Европа - 2012 г. 

Реализира се в подкрепа на кандидатурата на София  

за Европейска столица на културата – 2019 г. 

  
Проект 

 „Заедно напред”  

  
 

Eвропейски алианс  Район 
за човешките права  „Овча Купел” 
в България 

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 
Район „Овча Купел” стартира работата по проект „Заедно напред”, финансиран по Програма Европа 2012 
на Столична община. Проектът е съвместна инициатива на Европейския алианс за човешките права в 
България и район „Овча Купел”. Реализира се в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска 
столица на културата – 2019 г., по първи приоритет на Програмата за насърчаване на партньорството 
между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и 
популяризиране на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на 
столицата. Целта на проекта е да се подобри публичността и информираността на местната общност, да 
се насърчи сътрудничеството и взаимодействието на районната администрация със структурите на 
гражданското общество чрез прилагането на принципите на добро управление в местната власт. 
 

Специфични цели на проекта са: 

 Популяризиране на стандартите, принципите на добро управление и добрите практики на 
районната администрация за по-голяма прозрачност и осведоменост сред местната общност по 
отношение на работата й с гражданите и бизнеса; 

 Насърчаване на сътрудничеството между структурите на гражданското общество и органа на 
местна власт в съответствие с принципите на добро управление чрез разработване на 
устойчив механизъм за взаимодействие при създаването, прилагането и популяризирането на 
политиките и практиките в района; 

 Създаване на обществен съвет към районната администрация съгласно механизма за 
устойчиво взаимодействие и установяване на партньорството като постоянна форма на диалог 
между местната власт и структурите на гражданското общество, и периодична отчетност на 
местната власт пред местната общност. 

 
Очаквани резултати по проекта са: 
 

 Проведени две пресконференции и кръгла маса за информиране, публичност и обсъждане; 
 Издадена брошура за популяризиране сред местната общност на стандартите за качество, 

принципите на добро управление и добрата практика на районната администрация „Овча 
Купел”; 

 Разработен механизъм за устойчиво взаимодействие с активната гражданска общност при 
създаването, прилагането, популяризирането и отчитането на политиките и практиките в район 
„Овча Купел”; 

 Функциониращ Обществен съвет към районна администрация „Овча Купел”. 
 
 

 

 
 
 

Проектът „Заедно напред” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - Програма Европа, 2012 г. и  
се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата – 2019 г. 

СНЦОПД „Европейски алианс за човешките права в България” 

 

 
 


