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Договор № BG05SFOP001-2.025-0024-C01 за изпълнение на проект „За по-добро управление“, 
Процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство” по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз. 

 

ПРОГРАМА 
НА 

конференция "Пряка демокрация" 

 

По проект „За по-добро управление " с бенефициент Сдружение „Нов избор” и  партньор 

Община Перник , съгласно Договор № BG05SFOP001-2.025-0024, Процедура 

BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство” по ОП „Добро управление“ 

Събитието ще се проведе на 27 февруари 2023 г. (понеделник) в 10:00 часа, в 

Заседателна зала на общинска администрация Перник. 

10:00 Откриване на събитието и уводни думи 

 Г-н Стефан Кръстев –Зам.-кмет на община Перник – Ръководител проект 

 

10:10 - 10:30 
 

Дневният ред на конференцията е, както следва: 

 

1. Представяне на резултати от проведено представително социологическо 

изследване между 800 жители на Община Перник за нивото на качественото 

обслужване на гражданите и на услугите, които получават, както и във връзка 

със степента на гражданското участие при формирането на политики и 

местно законодателство.  

2.  

3. Представяне на доклад от проведеното изследване и анализ на нуждите и 

потребностите на гражданите, НПО, общински съвет и общинска 

администрация относно създаването на Бюро за информация и съвети на 

гражданите (БИСГ) в Община Перник.  

4.  

5. Обсъждане на въпроси относно качеството на обслужване от 

администрацията; достъпа до услуги и тяхното качество; качеството на 

водата; управлението на отпадъците и екологичната политика в Общината; 

инфраструктурното развитие и развитието на икономиката и бизнес средата.  

6.  

7. Представяне на важни препоръки във връзка с промяна на обществените 

нагласи и ползи от създаването на БИСГ (Бюро за информация и съвети на 

гражданите). 

8.  

9. Обобщаване на препоръки към общинските власти за постигане на по-добро и 

прозрачно управление и повишаване на доверието на гражданите към 

общинската администрация и общинския съвет за по-добро административно 

обслужване и по-добра комуникация.  

 

Владимир Филипов-  представител на Сдружение „Нов избор”. 

10:45 - 11:00 

 

Въпроси и дискусия във връзка с проекта 

 

11:30 Закриване на конференция "Пряка демокрация" 
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