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ВМЕСТО УВОД

 „Колкото повече, толкова повече“

Т

ази мъдра мисъл, изказана на глас от любимеца на всички Мечо Пух, 

е всъщност и една непреходна философска сентенция. Тя ни кара да 

се замислим за всички онези видими и невидими колелца, които задвижват 

машината на развитието, на промяната, на стремежа към по-добро. За 

това как привличането на повече хора към общото дело дава възможност 

реализацията на една идея да надмине очакванията ни и да постигнем мно-

го по-значими резултати.

Такива примери има в Норвегия, откъдето почерпихме конкретни идеи и 

вдъхновение за това как общуването между организации, доброволци и ин-

ституции да бъде по-хармонично, единодействието между тях – структури-

рано и ефективно. Но такива примери има и у нас – сдруженията „Деветашко 

плато“ и „Зелениград“, чрез които системно и упорито работим с местните 

общности и с общините Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав. 

Но в тази книжка няма да преразказваме историите на Мечо Пух, макар 

че техният прочит винаги може да ни даде нещо ново. Тук сме събрали 

опит, практики и „рецепти“ за това как да привлечем повече хора в разви-

тието на един район. Как да използваме техния потенциал – интелекту-

ален или физически, за да постигнем повече – за селото, за общината, за 

района си. Как да отключим познанието и възможностите на общността и 

да я увлечем в градежа на нейното собствено бъдеще. Как местни власти, 

организации, групи активни и мислещи хора да бъдат партньори и да обеди-

няват силите си за общия напредък. Как да привличаме деца и пенсионери, 

мъже и жени, студенти, професионалисти и доброволци в процеса на промя-

на на нашата среда, на нашия живот.

И в този ред на мисли, още нещо от „Мечо Пух“:

– „Защо ли нещата трябва да се променят? – прошепна Прасчо. 

Пух помисли, помисли и каза:

– Така имат възможност да станат по-добри!“

Надяваме се тези „рецепти“ да обогатят набора ни от инструменти за 

взаимодействие. А също и да дадат повод за размисъл на други общности и 

на други общини. За да работят заедно и да постигат промяна. Към по-добро.
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1. Разходка с кмета

Интерактивен инструмент за подобряване на 

гражданското участие в общините Летница, 

Ловеч, Севлиево и Велики Преслав

Т

ова е един от инструментите за активизиране на местните общ-

ности и за подобряване на взаимодействието между тях и съот-

ветната община, проучен и разработен от сдружение „Деветашко плато“. 

Той беше представен за първи път от партньорите ни „Фрилуфтроденес 

Ландсфорбунд“ (Friluftsrådenes Landsforbund) от Норвегия на двудневно обу-

чение през 2019 година в рамките на проекта „Активни граждани в селата“. 

Именувахме го „Разходка с кмета“.

Тъй като повечето села в Деветашкото плато и в община Велики Преслав 

се чувстват отдалечени от общинските центрове, някои от тях нямат 

кмет на кметство, а кметски наместници, този инструмент ще насърчи 

общинските кметове и представители на администрацията и общински-

те съвети да общуват директно с гражданите и да опознаят по-отблизо 

проблемите на местните общности. Като говорим за „кмета“, в препоръч-

вания инструмент „Разходка с кмета“ имаме предвид, че това може да бъде 

кмета на общината, кмет на кметство или кметски наместник.

Съдържание на инструмента „Разходка с кмета“

Инструментът „Разходка с кмета“ представлява съвместна обиколка 

в селата в общината, която включва посещение на определен обект или 

обекти, маршрути и др., на група граждани и/или организации с участието 

на кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник – 

според случая. По време на обиколката се набелязват нуждите от ремонт, 

поддръжка или изграждане на нови обекти (например туристическа инфра-

структура, парк, площад) и се поемат ангажименти от страна на община-

та и на местната общност.

Организацията по провеждането в нашия случай се поема от община-

та и кметството с помощта на сдружение „Деветашко плато“ или „Зе-

лениград“. Общината подготвя списъка на присъстващите и поканата за 

срещата, набелязва маршрута и обезпечава достъпа до обектите. При 

необходимост местните власти следва да осигурят транспорт, както и 

участието на експерти. След като обяви събитието, общината популяри-



6

зира инициативата чрез информационните си канали. Важно за разглася-

ването на резултатите от срещата е да се поканят и представители на 

медиите.

Цели на инструмента

• Преглед и поддръжка на съществуващата инфраструктура (културни и

туристически обекти);

• Постигане на добра комуникация чрез непринуден разговор с кмета и

длъжностните лица за обсъждане на проблемите на населеното място

и идеите на представителите на местната общност;

• Привличане на доброволци и развитие на доброволческа култура сред

хората в селата и извън тях;

• Постигане на промяна в средата чрез обновяването ѝ, откриване на

нови обекти и т.н. Възможно е и свързване с обекти в друго населено

място с цел обогатяване на маршрута и предлагането.

Участници

Събитието е отворено и свободно за участие, но задължително изисква 

участието на кмет на община, кмет на кметство или кметски наместник. 

Освен някой от посочените представители на местната власт и граж-

даните, в срещата могат да се включат също и общински съветници и 

експерти от местната администрация, директори на други институции, 

длъжностни лица, представители на читалища и организации. В меропри-

ятието може за участват жители от други села в района, а също и гости 

на населеното място. 

Роля на местната организация или организации

Сдружение „Деветашко плато“ / сдружение „Зелениград“ участва в обсъж-

дането на маршрутите и обектите. Помага в разгласата и за разпрост ра-

няване на поканата за срещата. Осигурява участие на членове на сдруже-

нието и представители на партньорски организации. Помага в заснемането, 

ориентирането на участниците и в цялостната логистика на събитието. 

Периодичност

„Разходка с кмета“ може да се провежда по всяко време, съобразено с 

метеорологичните условия. Препоръката ни е да се прави поне два пъти 

годишно – през ранната пролет, преди началото на туристическия сезон, и 

в края му – тоест през късната есен. Взетите решения, отговорниците и 

сроковете за изпълнението се разписват. Обсъждането се прави при кме-

та на общината с участието на представители на сдружение „Деветашко 
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плато“/ сдружение „Зелениград“. Ако е необходимо (например, когато се взе-

мат решения със стратегически или инвестиционен характер), някои от 

тях се обсъждат и гласуват и в Общинския съвет. 

Обекти за посещение

Туристически обекти, ключови за населеното място сгради или места, 

паркове, улици, паметници, музеи, исторически обекти, природни забележи-

телности и др. 

Резултати, които ще се постигнат  

чрез въвеждането на инструмента

• Извършен е оглед и са набелязани необходимите действия за поддръжка 

на съществуващите туристически обекти и маршрути в началото на 

туристическия сезон;

• Планирано е създаването на нови обекти и/ или маршрути с цел обога-

тяване на предлагането за туристи и гости на региона (например: съз-

даване на велосипедна или на еко пътека, маркиране на път, пòгледно 

място, трасе за разходки, поставяне на табла и стрелки, надписи и др.);

• Идентифицирани са реалните нужди на гражданите, което спомага за 

по-доброто планиране на местните политики от страна на общината, 

в унисон с очакванията на общността;

• Подобрена е комуникация между местната общност и представители-

те на общината. Чрез „Разходка с кмета“ хората имат възможност да 

общуват с кмета и длъжностните лица по проблемите, които ги вълну-

ват, без да е необходимо да се записват предварително и да чакат ден 

и час за прием. По този начин се насърчава тяхната активност както 

в наблюдението и посочването на нужните мерки, така и в самото им 

изпълнение.

От дума на дума, както често казват в приказките, и ето че нашето 

населено място е обновено, по-сигурно и приветливо – това буквално пред-

ставлява нашата първа рецепта за гражданска активност. За нас граж-

даните това означава да бъдем достатъчно красноречиви, а за кмета – на 

него ще му е нужно търпение и… здрави подметки!
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2. Банка за идеи

Иновативен механизъм за подобряване на 

гражданското участие в общините Летница,  

Ловеч, Севлиево и Велики Преслав

П

рез последните години организации като „Деветашко плато“ и  

  „Зелениград“, индивидуални доброволци и дарители, домакини и гос-

ти в различни населени места на Деветашкото плато демонстрираха на 

практика, че „активни граждани“ има и на село – дори и на пръв поглед това 

словосъчетание да звучи парадоксално. Заедно с местните власти доказа-

хме, че и жителите на по-малките населени места са пълни с идеи за това 

как средата около тях да бъде по-подредена и привлекателна за посетите-

ли, а институциите са отворени за новостите и открити за комуникация 

с гражданите си.

„Банка за идеи“ е още един от инструментите, проучен и разработен от 

сдружение „Деветашко плато“, за активизиране на местните общности и 

подобряване на взаимодействието с общината. В основата на идеята от-

ново е практика, представена от норвежките ни партньори „Фрилуфтроде-

нес Ландсфорбунд“. 

Съдържание на инструмента „Банка за идеи“

Описаната тук рецепта за гражданска активност представлява ино-

вативно средство за набиране на предложения от страна на местните 

граждани за подобряване на средата в тяхното населено място. Идеите се 

събират в така наречената „банка“ – или просто казано кутия за идеи, по-

ставена на централни и видими, публично достъпни и посещавани общест-

вени места във всяко от населените места на територията на Деветаш-

кото плато, в които работи сдружението. Това е подход, чрез който да се 

даде глас на различни идеи и възможни решения на проблеми от местно 

значение, на оплаквания и предложения за инициативи. 

Цели на инструмента

Идеите са навсякъде. Само трябва да ги съзрем и да ги организираме 

като конструктивни предложения – тогава те придобиват практически 

смисъл и могат да донесат конкретна полза за даден индивид или за група 

от хора. Основната цел зад инструмент като „банката“ за идеи е да съз-

даде условия за осъществяване на този съзидателен процес и да доведе до:
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• Активизиране на местните граждани за обмисляне и представяне на

конструктивни предложения за развитие;

• Мотивиране на местните общности за самоинициатива и добровол-

чество;

• Разширяване на инструментариума на общините за взаимодействие с

гражданите.

Принципи

• Да се отнасяме към „банката“ си с идеи като към входяща пощенска

кутия;

• Да разглеждаме всяка новопоявила се идея;

• Да подминаваме идеите, в които „няма живот“ или просто критикуват,

без да се дава конструктивно предложение, и да се придвижваме към

тези с потенциал в категорията си. Някои вероятно ще изискват неза-

бавни действия. Други – повече обмисляне;

• Да се стремим към постигане на промяна, с други думи – към създаване

на нещо ново.

Участници

Общините са основни адресати на идеите, но някои предложения могат 

да се реализират от сдружение „Деветашко плато“, сдружение „Зелени-

град“ или от местни доброволчески групи. Ръководството на сдружението 

се ангажира с изработването, надписването и поставянето на кутиите на 

предварително определените места. Предложение може да направи всеки 

гражданин, гост, турист в съответното населено място.

Периодичност и методика на провеждане

Веднъж на 4–6 месеца кмет на кметство, кметски наместник или пред-

ставител на читалището от съответното населено място (предварител-

но определени) отварят кутията и изваждат постъпилите предложения, 

след което ги предават на представител на общината и на сдружение 

„Деветашко плато“ / „Зелениград“ (те също са определени предварително). 

Създава се екип или работна група за разглеждане на идеите. Отговорният 

екип разделя идеите в малки групи, тъй като това позволява по-лесното им 

обработване. Например:

• Идеи, свързани с изграждане или ремонт на инфраструктура;

• Идеи, свързани с провеждането на събори, фестивали и др. културни и

спортни мероприятия;
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• Идеи за нови проекти/ продукти/ маршрути за туристите;

• Други идеи и предложения.

Избират се тези предложения, които са свързани със специфични текущи 

проекти или имат потенциала да бъдат претворени в такива. Това спо-

мага и за определянето на адресата на идеите – дали това е общината, 

кметството или дадени стъпки може да се реализират от хората в селото 

или от сдружението. 

На всяко от заседанията на управителния съвет на сдружението пред-

ставител на работната група докладва за извършените действия във 

връзка с функционирането на инструмента, за взети решения и постъпили 

нови идеи. Тези от тях, които изискват намесата на общината, се офор-

мят във вид на официални предложения и препоръки и се представят на 

общинските ръководства.

Резултати, които ще се постигнат  

чрез въвеждането на инструмента

Чрез въвеждането на този инструмент ще се постигнат резултати 

не само по отношение на конкретни въпроси, които вълнуват местното 

население в съответния момент. Поддържането на инструмента „Банка 

за идеи“ има и дългосрочен ефект – в общуването между гражданите и 

местната власт като цяло, за развитието на гражданската култура и за 

заздравяването на връзките вътре в местните общности. Ползите от 

прилагането на тази „рецепта“ могат да се обобщят така:

• Гражданите са по-активни и мотивирани за участие със свои идеи и 

предложения за развитие на селата;

• Местните общности са включени не само в предлагането, но и в реа-

лизацията на някои идеи за развитие;

• Събрани са автентични идеи и предложения от местните хора; 

• Подобрено е взаимодействието между общината и гражданите като е 

отворен още един „канал“ за комуникация;

• Повишено е доверието в местните власти и авторитетът на сдруже-

нието.

Най-важният аспект от една добре функционираща „Банка за идеи“ е 

съществуването на вдъхновен екип, който вижда в идеите решения. Еки-

път може да бъде местната активна гражданска организация, да включ-

ва представители на общината, читалището или да е самата местна 

общност като цяло. Важно е да подчертаем, че каквото и да се реши във 

връзка с всяка една от предлаганите идеи, те се представят на общото 
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събрание на сдружение „Деветашко плато“ или „Зелениград“. Когато знаят, 

че техните идеи са били избрани за осъществяване, членовете на сдруже-

нието се чувстват по-мотивирани и по-склонни да споделят мислите си 

и в бъдеще.

По този начин прилагането на инструмента „Банка за идеи“ има пряк 

ефект и върху работата и устойчивостта на местното сдружение или 

читалище: подобрява се организационната среда, предоставилите идеи 

членове се чувстват активни участници в успеха на организацията. От 

своя страна, управителният орган на организацията се сдобива с още 

един важен източник на информация за своята вътрешна работа и с ре-

сурс за осъществяване на идеите за позитивна промяна в средата и в 

общността.
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3. Център за работа
  с доброволци

Структуриран подход за канализиране 

на позитивната гражданска енергия

З

а добро или за лошо, през последните години все по-често говорим за  

  доброволчеството – сякаш твърде много и непонятни за човека на 21 

век са предизвикателствата, пред които нашето общество и светът като 

цяло се изправя в днешни дни. И ние, общности и отделни индивиди, усещаме 

необходимостта да получим, но и да окажем подкрепа на онези, които се 

нуждаят най-много от нея. Примерите от действителността показват, 

че доброволчеството може да бъде извънредно, спонтанно – например, 

за справяне с последствията от природни бедствия, войни, епидемии, но 

и регулярно, когато възприемем дадена кауза присърце и систематично 

допринасяме за нея. И в двата случая е важно да има създадени ясни правила 

за организиране и управление на процеса, в който ние като организация или 

институция въвличаме гражданите доброволци. 

Част от „съставките“ в описаната тук „рецепта“ за гражданска ак-

тив ност също са почерпени от партньорите ни от Норвегия и техните 

практики за работа с доброволци. Те са специалисти с опит в организацията 

на дейности на открито чрез създаване на партньорства между общини и 

доброволчески сдружения на местната общност.

Съдържание на инструмента „Център за работа с доброволци“

Доброволчество или доброволчески дейности (от латинското voluntarius) 
са широк спектър от дейности, включително традиционните форми на 
взаимопомощ и самопомощ, официално предоставяне на услуги и други 
форми на гражданско участие, предприети от свободната воля на широката 
общественост, без да се основават на парично обезщетение. Създаването 

на доброволчески център към общината има за цел да структурира тази 

форма на гражданско участие, изграждайки трайни и прозрачни механизми 

за нейното осъществяване.

В Центъра се организират доброволчески инициативи и кампании, които 

се обявяват на сайта, създаден за целите му, или на официалния сайт на об-

щината. Той координира работата с ангажираните със съответните каузи 

граждани, а доброволческите дейности могат да са с най-разнообразен 

обхват: да помогнем на самотни хора или да прекараме няколко часа, 
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разговаряйки с възрастни, настанени в социални институции; да отделим 

време за общуване с деца в неравностойно положение; поддържане на съз-

дадената материална база за посетители в места за отдих и раз влечения 

и на спортната и туристическата инфраструктура, за организиране на 

дей ности на открито; почистване на любимата ни еко пътека или близ-

кия парк, улица; разпределение на хранителни продукти за целите на бла-

готворителна дейност на организации като Българския червен кръст и др.

Цели на инструмента:

• Добавяне на икономически принос за местната общност посредством 

допълнителните човешки ресурси, които подпомагат общината и 

местните организации при изпълнение на техните функции;

• Възраждане на доброволческите традиции и променяне на нагласите 

на общността към доброволния труд чрез организирането на различни 

инициативи, въвличащи максимален брой хора от общността и популяри-

зиращи ценностите на доброволчеството; 

• Развиване на устойчиви връзки между граждански организации, 

социални услуги, образователни институции, предприятия и местната 

доброволческа организация за насърчаването на корпоративната 

социална отговорност, която се основава на човешките ресурси;

• Доброволчеството може да играе ключова роля във връзка с ученето 

през целия живот, като позволява на хората да развиват нови умения, 

допълващи тяхното лично, социално и културно развитие, както и да 

подобряват и адаптират техните умения за заетост в една постоянно 

променяща се икономическа среда; 

• Стимулиране на креативността. Справяне с неочаквани предиз ви  ка -

тел  ства, докосване до нови сфери, различни от рутината на професио-

нал ното и личното ежедневие. 

Механизъм за организация на „Център за работа с доброволци“

За общините доброволчеството е изключителен човешки, времеви и 

експертен ресурс и трябва да се подкрепя и насърчава, а създаването на 

общински Център за работа с доброволци е един от възможните начини 

за управление на този ресурс. Ето някои ключови стъпки за прилагане на 

инструмента на практика:

• Определя/т се отговорни длъжностни лица от общината или при 

възможност се назначава служител за работа в Центъра с координираща 

функция. Служителят или служителите следва да носят отговорност за 

процеса по набиране на подходящи доброволци, за определяне на ролите им, 

проследяване на работата и оценка на приноса им; 
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• Общината, в която е разкрит Центърът, разработва и одобрява ясен

и прозрачен регламент за набиране и работа с доброволци, както и

механизъм за отчетност – включително, на определен период от време,

чрез обявяването на резултатите от акциите пред медиите;

• Общината създава сайт или специална секция в официалната си

интернет страница, където се публикуват отделните акции и кампании, 

за които се набират доброволци. Социални центрове, пенсионерски

клубове на територията на общината и пр. също могат да обявяват

своите нужди от помощ за извършване на определени дейности, за

които имат нужда от доброволци;

• Определя се система за мотивация на гражданите, активни или

потенциални доброволци: например вписване в регистър за прояви, 

връчване на благодарствена грамота, удостоверение или сертификат 

за участие в доброволни акции и други.

Роля на местните организации

Сдружение „Деветашко плато“ / „Зелениград“ участва с логистична под-

крепа в процеса по набирането и работата с доброволци. Осигурява и 

учас тие на членове на сдружението и представители на партньорски ор-

ганизации в доброволчески инициативи. 

Принципи

• Продуктивното използване на доброволците изисква планиране и орга-

низирани усилия;

• Доброволците трябва да се набират без значение на техния пол, ув-

реждания, възраст или раса, на база равни възможности, като само ос-

новните индивидуални квалификации имат значение за изпълнението на

ангажиментите;

• Всички, ангажирани с доброволчество, пряко или косвено, работят в

полза на всички на местно, регионално и национално равнище;

• Доброволчеството не се предприема с цел финансова облага, а свобод-

но и в полза на някого другиго, различен от доброволеца или семейство-

то му;

• Доброволците носят нови за съответната институция или друга ор-

ганизация умения и подходи към проблемите. Те могат да осъществят

дейности, които не е възможно да се реализират по друг начин – не

такива, присъщи на служителите в общината, а допълнителни. Добро-

волците не изземват техните компетентности и не компрометират

работата им, а я допълват и обогатяват;
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• Връзката между институцията/организацията и доброволците се ос-

новава на взаимна отговорност и отдаденост, в която всяка една от 
страните има своите права и задължения;

• Доброволецът може да прекрати доброволната си работа по всяко време;

• Доброволците са важни за общината, защото чрез своите усилия оси-

гуряват принос към реализиране на част от нейните функции. Ето

защо има смисъл тя да инвестира в тяхното набиране, мотивиране,

обучение, оценяване и в общественото признание на труда им, както и

в ресурсите, необходими за развитие на доброволчеството.

Разбира се, изброените по-горе принципи се отнасят не само към 

функционирането на подобен общински Център, а важат за работата с 

доброволци генерално. Тяхното спазване е гарант за поддържането на 

добра професионална и лична етика, която пък е основа за установяването 

на трайни партньорски отношения.

Резултати, които ще се постигнат чрез въвеждането на инструмента 

Чрез своята дейност Центърът ще спомага за утвърждаване на прин-

ципите на демократичните ценности и гражданското общество. Пред-

ложеният инструмент има мултисекторна устойчивост – социална, 

икономическа и екологична.

Няколко допълнителни препоръки

Освен институциите на местната власт, всяка една гражданска 

организация също може да подходи структурирано към привличането и 

взаимодействието с доброволци. За целта е препоръчително тя да има 

разписана политика за работа с доброволци, базирана на ясно формулирани 

правила и условия. 

Добър пример в това отношение е сдружение „Деветашко плато“, което 

обхваща дейности на територията на 9 села с различни исторически, 

археологически, религиозни, архитектурни, културни и туристически 

обекти. Визията на сдружението е да развива и поддържа една жива, 

артистична, креативна култура и обстановка на територията на 

Деветашкото плато, с възможности за отдих, алтернативни форми 

на туризъм, обучение, свободен достъп до информация и привлекателен 

набор от места – и доброволците са жизнено важни за постигането 

ѝ. По тази причина сдружението разработва цялостен документ,

който подробно описва и регламентира набирането и управлението на 

доброволци. 

В правилата са описани някои практическите аспекти при рекрутирането 

на доброволци, като например:
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• При ангажиране на доброволци за определена позиция или задача ще се

имат предвид интересите и качествата им и изискванията към добро-

волческата дейност;

• Периодът на доброволния ангажимент се съгласува индивидуално с

всеки кандидат;

• Кандидатите, отговарящи на доброволческите задачи, следва да про-

ве дат неформално интервю с отговорника/координатора на добровол-

ческите инициативи в организацията;

• Всеки кандидат трябва да попълни стандартен формуляр и форма за

мониторинг за равни възможности за статистически цели;

• За всяко назначение следва да бъде изготвено описание на ролята;

• Всички доброволци получават указания за поведение, място на ан гажи-

мента, въведение и обучение, наставничество, здраве и безопасни

условия на труд.

Правилата и условията за работа с доброволци на сдружение „Деветашко 

пла то“ е публикувана в специална платформа на интернет страницата 

на ор ганизацията www.devetakiplateau.org и могат да бъдат използвани 

от всяка гражданска организация или институция като основа за раз-

работването на собствен документ с подобна функция. 
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4. Да си „осиновим” обект

Модерен формат за привличане на  

човешки ресурси и енергия при поддръжка  

на туристически и обществени обекти

П

рез годините от създаването на сдружение „Деветашко плато“ до   

днес по различни проекти и инициативи са изградени екопътеки, 

обновена е парковата инфраструктура, включваща маси и пейки, заслони, 

беседки, кътове за отдих, изградени са чешми, спирки, цветни градини и 

т.н. Както при всеки подобен обект от градската среда, поддръжката на 

изброените изисква постоянна грижа – за да може те да са винаги в добро 

състояние и да радват както туристите, така и местните жители. Това 

обикновено изисква финансови, материални, човешки и времеви ресурси, 

осигуряването на които обаче невинаги е по силите на местните власти. 

И тук отново се появяват едни от онези „вълшебни“ създания, за които ви 

разказваме в тази книжка – доброволците.

С цел опазване и възстановяване на малката туристическа инфраструк-

тура в района и за да опази постигнатото с много труд и финансови сред-

ства, сдружение „Деветашко плато“ организира кампания „Да си „осиновим“ 

обект“. Тя дава възможност на доброволци, които да „наглеждат“ определе-

но място и от време на време да се грижат за доброто му състояние: по-

чистване, ремонтиране, облагородяване, поставяне на указателни табелки 

и други дребни подобрения. Идеята идва по време на обучението – дискусия 

с норвежките партньори на сдружението „Фрилуфтроденес Ландсфорбунд“, 

която се проведе по време на работното им посещение в България през но-

ември, 2022 година. На срещата част от членовете на сдружението дори 

набелязаха някои нуждаещи се от „осиновяване“ обекти. Но какво всъщност 

представлява този подход за ангажиране на гражданите?

Съдържание на инструмента „Да си „осиновим“ обект“

Същността на инструмента е да се предлага за „осиновяване“ избран 

обект – например алеи, кътове за отдих, заслони и други туристически 

обекти на територията на Деветашкото плато. „Осиновяването“ означа-

ва почистване и поддържане на обекта с доброволен труд. На всеки „оси-

новен“ обект се поставя типова информационна табела, показваща кой се 

грижи за него. 
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Преди началото на всяка акция, свързана с облагородяване (това може да 

бъде и „Разходката с кмета“, описана по-горе), се изготвя ясен план-график 

и описание на дейностите, които следва да се извършат. Прави се оглед 

на района за обезопасеност и се осигуряват необходимите инструменти и 

предпазни средства (чували, торби, инструменти, ръкавици, и други според 

спецификата на акцията и в зависимост от естеството на извършвани-

те дейности). Подготвя се специален инструктаж за безопасни условия 

на труд, който се провежда на място преди инициативата или се изпраща 

предварително до всеки желаещ да се включи доброволец. В предварите-

лен разговор с доброволците, както и на интернет страницата на органи-

зацията „осиновителите“ обявяват сборен пункт и начин на придвижване 

до обекта, както и информация за евентуално покриване на транспортни 

разходи.

Цели на инструмента

• Запазване и възстановяване на туристически обекти на територията 

на „Деветашкото плато“ и превръщането им в по-жизнени, споделени, 

по-видими и притегателни за туристи и гости; 

• Настоящият инструмент може да бъде част от инструмента „Център 

за работа с доброволци“, като се обяви като отделна инициатива за 

„осиновяване“ на обект на територията на съответната община.

Участници

Участници в инициативата „Да си „осиновим“ обект“ могат да бъдат 

членове на местната общност или гости/туристи в селата. При забеляз-

ване на нередности, повреди и други проблеми при посещение на обекти в 

района те могат да се свържат със съответното кметство или с екипа 

на сдружението и да докладват за проблемите. Ако отделен гражданин или 

група от хора имат желание да станат „осиновители“ на дадено място, 

те могат да предоставят своите контакти на съответното кметство и 

екипа на сдружение „Деветашко плато“ и да се постигне договореност за 

съвместни действия по възстановяването и/или поддръжката му.  

Роля на местната организация

Сдружение „Деветашко плато“ съставя списък с маршрутите и обекти-

те, които се предлагат за „осиновяване“, и точна информация как всеки 

може да се включи – чрез доброволен труд или пък чрез дарение на името на 

сдружението, което да бъде използвано по волята на дарителя или „осино-

вителя“. Информацията се публикува на сайта и във Facebook страницата 

на сдружението. Също на сайта има и форма за записване на желаещите 

доброволци, както и основните правила за работа. Екипът на организа-
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цията, набираща доброволци, трябва ясно да формулира инициативата, да 

посочи какви са конкретните проблеми, които може да се решат с добро-

волен труд. 

Резултати, които ще се постигнат чрез въвеждането на инструмента

• Ключови обекти ще бъдат облагородени и поддържани трайно по иници-

атива и с участието на самите местни жители;

• Ще се заздрави връзката между членовете на общността и населено-

то място;

• Ще се подобри гражданската култура и активността на местно ниво;

• Ще се подобри имиджът на района и привлекателността му за гости.

Допълнителни препоръки

По-подробно за това как работата с доброволци да бъде организирана 

по-структурирано и ефективно вече описахме в предходната ни рецепта за 

гражданска активност, но и тук споделяме някои насоки, които ще бъдат 

от полза на всяка организация, работеща с доброволци – независимо от ка-

узата. Най-напред, при провеждането на подобни кампании като „Да си оси-

новим обект“ е препоръчително освен регистър на обектите, които имат 

нужда от обгрижване, да се създаде и местен регистър на доброволци – по 

специалности и дейности, които могат да извършват. 

При провеждане на акция по почистване на даден район е добре да се 

спазват и следните препоръки:

• Посочване на броя участващи доброволци, както и на специални изиск-

вания към тях и/или необходими умения, ако има такива;

• Определяне на механизъм/ средство за предварителна и последваща 

комуникация между участниците – телефон, електронна поща, Facebook 

група и други;

• Идентифициране на необходими технически средства и консумативи, 

материали;

• Определяне на най-подходящото време за извършване на дейностите и 

посочване очакваната продължителност на акцията;

• Определяне на ред, място и начин на складиране и изхвърляне на събра-

ните отпадъци и начин на унищожаване или транспортиране до опре-

делено сметище;

• Предварително обявяване на действия при лоши климатични условия, 

отлагане или промяна на деня или часа на акцията;
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• Подготвяне на снимков материал от доброволческите действия и осъ-

ществяване на връзка с медиите както за предварителна информация 

и приканване на участници, така и за популяризиране на резултатите 

от акцията;

Особено важно е за участието на доброволци в подобни акции да се води 

статистика, която да е публично достъпна – в интернет страницата на 

общината и/ или на сдружението партньор например. Тя служи както за 

отчетност, така и за популяризиране на инициативата и насърчаване на 

други местни жители да последват примера на своите съграждани. И още – 

при възможност на доброволците в акцията се осигуряват подкрепителни 

закуски, вода, чай, кафе. Ако е налице подобна възможност, местната общ-

ност може да предостави и малки материални стимули на най-изявените 

участници в акциите – шапки, тениски, книги, календари, сувенири, ваучери 

за отстъпки при включване в различни събития или обучения, организирани 

от инициатора или негови партньори.

И нека не забравяме, че всяко голямо пътуване започва с малка крачка в 

правилната посока. Всеки един от нас може да допринесе за един по-добър 

и хармоничен свят, а когато успеем да обединим усилията на мнозина, ре-

зултатите наистина ще са видими. 
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5. Обществените консултации

Възможност за участие на гражданите  

при формиране на местни политики

Откъдето и да го погледнем, рецептите са всъщност правила – дали 

става дума за това как да приготвим печено агне на пещ по агатовски за 

Гергьовден, или да изразим мнението си по обществени теми така, че то 

да бъде разгледано от институциите, щом действаме според ясни и после-

дователни стъпки, идват и добрите резултати. Но за да бъдат спазвани 

правилата и предавани нататък, най-напред е важно те да бъдат надлежно 

описани. 

Участието на гражданите в обсъждането и вземането на решения по 

значими за живота им въпроси е сред основните им права, признати както 

на национално, така и на европейско ниво. Обществените консултации са 

един от инструментите за гражданско участие, заложени като философия 

в националното законодателство и съществен елемент на доброто демо-

кратично управление на местно ниво. 

В условията на извънредното положение и продължителната епидемич-

на обстановка, породени от разпространението на вируса Covid-19, бяха 

въведени редица ограничения, свързани с присъствието на множество 

хора на едно място. Институциите започнаха да работят в дистанцио-

нен режим. Необходимо беше да се предприемат действия за осигуряване 

на възможности за участие на гражданите в процеса на вземане на ре-

шения на местно ниво, приложими в ситуация на възникналата здравна 

и социална криза, наложила тази изолация. На места това се случи чрез 

възприемането на нови инструменти за взаимодействие, включително 

онлайн. Всичко това породи необходимостта от въвеждане на правна и 

практическа възможност, която да гарантира информирано участие на 

страните при решаване на редица въпроси от компетентността на об-

щинските власти.

Съдържание на инструмента  

„Наредба за провеждане на обществени консултации на местно ниво“

„Наредба за провеждане на обществени консултации на местно ниво“ е 

механизъм за регламентиране и структуриране на процеса по въвличане 

на гражданите във вземането на решенията по обществени въпроси от 

местно значение. 
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При липсата на определение за „обществена консултация“, в епидемич-

ните условия през 2020 г. някои органи на местното самоуправление наме-

риха нови възможности за обсъждане с гражданите и преодоляха проблема 

именно с приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации в 

своята община. За да бъдат обсъдени важни нормативни, планови и стра-

тегически документи с местната общност, но този път от разстояние, 

съществуващите дефицити в законодателството провокираха намиране-

то на нормативни решения на местно ниво и то в бърз порядък. Приетите 

стандарти и процедури в тези наредби гарантираха процеса на обмен на 

мнения и предложения между местната администрация и заинтересовани-

те страни. 

Резултати

С използването на такъв инструмент се постигат следните резултати: 

• Създаден е достъпен и прозрачен механизъм за консултиране с ясни 

правила; 

• Стимулирана е гражданската активност, включително чрез използване 

на възможностите на съвременните технологии; 

• Подобрен е диалогът между местната власт и гражданите; 

• Зачетени са интересите на по-широк кръг заинтересовани страни; 

• Постигната е законосъобразност, устойчивост и споделеност на ре-

шенията, свързани с развитието на общината. 

Представеният проект на Наредба за провеждане на обществени кон-

султации е модел на документ и дава обща рамка, която съдържа необ-

ходимите и достатъчни условия за гарантиране законосъобразността на 

изготвяните от администрациите документи. Тя може да бъде развита в 

зависимост от спецификата на общината и потребностите на местната 

общност. Някои от общините, в които през последните години бяха приети 

подобен тип нормативни документи – нерядко именно с експертната под-

крепа на активни граждански организации, са: Столична община (2017 г.), 

Карлово, Кърджали, Ловеч, Търговище (2021 г.) и други. 
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Проект!

НАРЕДБА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩИНА ……………..

(приета с решение № …… на Общински съвет – ...................…….,  
в сила от ....... г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда условията и реда за провеждане на 
обществени консултации при приемане на нормативни актове, планове, 
стратегии, програми на Община ………………. и по въпроси от съществена 
значимост за местната общност.

(2) Форми на обществени консултации по смисъла на тази наредба са:

1. обществени консултации – писмени, чрез изпращане на становища;

2. обществени обсъждания – присъствени, неприсъствени;

3. други форми на обществени консултации.

(3) Общински съвет и кметът на общината определят документи и теми, 
и провеждат обществени консултации по реда на настоящата наредба. 

(4) Правилата на настоящата наредба се приемат за минимални 
стандарти, които да бъдат спазени при провеждането на обществени 
консултации в Община ………………….., с изключение на обществените 
отношения, за които има приети отделни наредби.

Чл. 2. (1) Община ………. обявява провеждането на обществените 
консултации на официалната интернет страницата.

(2) На интернет страницата на Община ………. се публикуват всички 
документи, за които се провеждат обществени консултации, съпътстващите 
ги документи, постъпилите становища на граждани и организации по повод 
и по време на провеждане на обществените консултации под формата на 
справка, изготвените оценки на въздействието, когато има такива, както 
и протокола от общественото обсъждане.

(3) Обществените консултации могат да се провеждат присъствено или 
неприсъствено, като формата се оповестява с поканата или уведомлението. 
Община …………………. осигурява условия за провеждането в подходящи 
помещения и зали, или чрез интернет базирани платформи или приложения. 

Чл. 3. Освен интернет страницата, Община …........ може да използва 
и допълнителни информационни канали и форми за комуникация за 
популяризиране на предстоящи обществени консултации и информация, 
свързана с тях.
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Чл. 4. Обществените консултации по реда на тази наредба се 
провеждат при спазването на следните принципи: осигуряване на равен 
достъп на всички участници, публичност и прозрачност в действията на 
администрацията, партньорство и равнопоставеност между участниците, 
достъп до информация.

II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 

ЧРЕЗ ИЗПРАЩАНЕ НА СТАНОВИЩА

Чл. 5. (1) Задължителна част от обществените консултации е въз-
мож ността за предоставяне на писмени становища и коментари от 
заинтересованите страни. 

(2) Срокът за изпращане на писмени становища, коментари и предложения 
не може да бъде по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично 
посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят 
на проекта/документа може да определи друг срок за предложения и 
становища, но не по-кратък от 14 дни.

Чл. 6. (1) Писмените консултации започват с публикуване и/или опо вес-
тяване на проекта на документа, заедно с доклада и мотивите, пред-
варителна оценка на въздействието (ако се изисква такава) и други доку-
менти, които са разработени в хода на предварителните проучвания. 

(2) За началото на писмените консултации по ал. 1 се публикува уведомление 
към гражданите и заинтересованите страни да изпращат свои становища, 
мнения и коментари на посочен за целта електронен и пощенски адрес. 
Уведомлението се публикува на интернет страницата на общината.

Чл. 8. Всички граждани и организации могат да изпращат на посочените 
в уведомлението адреси своите писмени становища и коментари. 

III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ –

ПРИСЪСТВЕНИ, НЕПРИСЪСТВЕНИ

Чл. 9. (1) Обществените обсъждания са форма на обществени 
консултации, чрез която заинтересованите страни имат възможност да 
обсъдят съвместно с вносителя и общинската администрация варианти за 
решения, изменения и допълнения към предложения документ. 

(2) При решения за приемане на нормативен акт и промени в него, от 
които се очакват значими последици, за приемане на планове, стратегии, 
концепции и други актове за развитие и управление на Община ……… или 
при решения за други обществено значими въпроси, касаещи по-голяма 
част от гражданите на общината, съставителят на проекта определя 
необходимостта от провеждане на обществено обсъждане. 

Чл. 10. (1) Общественото обсъждане може да се проведе в различни 
формати, които целят да се даде възможност в най-голяма степен раз-
лични мнения и становища да бъдат изразени, в присъствието на всички 
участници. 
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(2) Обществено обсъждане може да се провежда на ниво община или 
кметство/ населено място, което не е административен център на 
кметство, в зависимост от обхвата на въпроса, който е подложен на 
обсъждане. 

(3) Общественото обсъждане се провежда не по-рано от 30 дни след 
публикуване на покана за провеждането му, освен ако в друг нормативен 
акт не е предвиден по-дълъг срок. В изключителни случаи общественото 
обсъждане се провежда не по-рано от 14 дни след публикуването на покана 
за провеждането му, като в нея се излагат причините, които мотивират 
изключителния случай. 

(4) Поканата за обсъждането следва да бъде публикувана на интернет 
страницата на общината, като допълнително може да се разпространи и 
чрез други подходящи комуникационни канали. 

(5) Поканата съдържа наименование на проекта, дата, час и място 
на провеждане, указания за използване на съответната платформа при 
провеждане на онлайн обществени обсъждания, както и лица и координати 
за връзка. Посочва се и къде могат да бъдат намерени електронно всички 
документи, които съпътстват общественото обсъждане.

(6) По време на обсъждането се води протокол, а при възможност и аудио 
или видеозапис, както и излъчване в реално време.

(7) За всяко обществено обсъждане се изготвя списък на присъстващите 
или участващите. Списъкът на присъстващите или участващите се 
съставя от лицето водещо протокола:

1. При присъствено обществено обсъждане – присъствието се удос-
товерява с подпис;

2. При неприсъствено обществено обсъждане – се отбелязва присъс-
твие при осъществена визуална връзка, представяне от участника и 
съгласие за излъчване с цел спазване разпоредбите на ЗЗЛД и приложимото 
законодателство.

(8) Протоколът се публикува на интернет страницата на Община 
…………., заедно със списък на присъстващите/участващите при спазване 
на нормите за защита на личните данни и на постъпилите мнения и 
предложения не по-късно от 5 работни дни след събитието.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

Чл. 11. (1) За постигане на целите на настоящата наредба в процеса на 
обществено консултиране могат да бъдат провеждани проучвания, анкети, 
интервюта, включване в работни срещи, фокус-групи и други допълнителни 
форми на консултиране на ниво идея/концепция, които не са задължителни 
и се организират от съставителя/вносителя на проекта.

(2) За резултатите се съобщава на интернет страницата на общината 
и са част от съпътстващата информация към конкретния процес на 
обществено консултиране. 
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V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Обществена консултация“ е форма на инициатива, при която местната 
власт се допитва до гражданите и организациите за тяхната позиция 
по изработване на проекти на нормативни актове, стратегии, планове, 
програми и други решения за управление и развитие на Община Ловеч и на 
населените места в нея или произтича от законови задължения на органа.

2. „Заинтересовани страни“ – граждани и юридически лица, обществени
групи или организации, за които интерес представлява обсъжданата тема, 
които са засегнати от обсъжданата тема/въпрос или чиито дейности 
могат да окажат въздействие или ефект върху обсъждания въпрос. 

3. Под „Въпрос от съществена значимост за местната общност“, извън
хипотезите на АПК или специални закони, следва да се разбират въпроси 
засягащи 50% и над 50% от гражданите с постоянен или настоящ адрес на 
територията на Община Ловеч или на населеното място, ако обсъждането 
се отнася за територията му.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 26 и чл. 28 от 
Закона за нормативните актове и чл. 69 от Административнопроцесуалния 
кодекс и влиза в сила от …………………………………………..

§ 2. Не се допуска използване и публикуване на становища, мнения и 
коментари на интернет страницата на общината, които съдържат обидни 
изрази и оскърбления, насаждат етническа омраза и нетолерантност, 
включително всякакви расистки, хомофобски, сексистки, шовинистки 
коментари/текстове и такива, приканващи към насилие над хора или 
живот  ни.

§ 3. Тази наредба е приета с Решение № … на Общински съвет – ……… 
по Протокол № ….. / ………
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Вместо епилог

Речник на вълшебните думи в норвежкия език

От 7 до 11 юни, време, когато повече хора вече се замислят за юг и за 

море, нашата група от сдруженията „Деветашко плато“ и „Зелениград“ и 

общините Летница и Севлиево се отправи на север. Целта на пътуването 

до далечната, загадъчна Норвегия беше запознаване с техните практи-

ки за работа с доброволци и организация на дейности на открито чрез 

партньорства между общини и местни организации. Програмата бе разра-

ботена от Мортен Дуснес, представител на партньорската организация 

„Friluftsrådenes Landsforbund“, а средствата за пътуването бяха осигурени 

от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия – по линия на Финансовия механизъм 

на ЕИП.

В Норвегия времето е променливо – ту вали, ту ръми, ту пече, едновре-

менно е влажно и приятно топло… доста различно от климата в България. 

В първия ден имаме официална среща в община Хула и работни срещи сред 

природата – но тук всички ходят удобно облечени и лесно подбираме дрехи-

те – не ни трябват вратовръзки и официални обувки.

Срещаме се с Директора на община Хула (длъжност, сходна на тази на 

секретар на община в България), който ни запознава с основните характе-

ристики и дей-

ности в района. 

По сещаваме Доб -

роволческия цен-

тър към общи-

ната, в който 

ра ботят 2 души 

на щат. Но цен-

търът коор динира 

дейността на 80 

мест ни добровол-

чески организации 

с най-разнообра-

зен обхват: от по-

мощ за самотни 

възрастни хора, 

клубове по инте-
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реси, спортни занимания, интеграция на чужденци, класове за подпомагане 

на учебния процес на децата, до безплатно отдаване под наем на оборудване 

за дейности на открито.

И още от първите срещи започваме да учим нови, вълшебни думи

Friluft – „Дейности на открито“: всеки, независимо от възрастта, пола, 

социалния статус и потребностите, трябва да има възможност да се на-

слади свободно, безплатно, когато иска, на природата, във всеки сезон и по 

всяко време, но и трябва да я уважава и пази. Тази дума се учи от най-ранна 

възраст – голяма част от детските градини са почти изцяло на открито, 

с един заслон, който ги приютява за хранене, когато дъждът, вятърът или 

снегът са наистина силни. Всяка община, сама или с други, участва в сдру-

жения за дейности на открито. Те се грижат за изграждането на съоръже-

ния и инфраструктура, както и за организирането на събития, за да могат 

малки и големи да намерят своето място и преживяване сред природата. 

Всички тези сдружения – 28 на брой, са обединени под шапката на нашата 

партньорска организация, Friluftsrådenes Landsforbund (Съюз на сдружения-

та за отдих на открито), която работи на национално ниво, за да осигури 

подкрепа от държавата за дейностите на открито.

Frivillig – „Доброволец“, е друга вълшебна дума. Над 70 % от норвежците 

отделят от свободното си време за доброволчески дейности, а около 50 % 

участват в повече от една доброволческа организация. Уверихме се в това 

с очите си!

Кратка пешеходна разходка ни отведе в Центъра за дейности на откри-

то Кверндамен. Това е място насред гората край града, лесно достъпно по 

горска пътека, с изградени навеси, пейки и беседки. Помислено е и за хора 

с увреждания 

и ограничени 

възможности, 

като е осигу-

рен паркинг и 

алея за инва-

лидни колички 

в съседство. 

И тъй като ля-

тото вече ид-

ва, в центъра 

Квернда  мен 

кипи усиле на 

рабо та – боя-

дисване на бе-
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сед ките, почистване на клони, насипване на пътеки с дървесен чипс. Кой го 

прави ли – весела група доброволци, хора на възраст над 65 години, усмихна-

ти, пъргави, всеки захванал се с някаква задача.

Както и клуб „Викинг“, чиито 

членове, облечени в дрехи и с 

аксесоари, наподобяващи тези 

отпреди хилядолетие, виждаме 

насред една поляна на брега на 

фиорда. Дотук – нищо особено, 

само че тези хора, пенсионери 

и работещи, в свободното си 

време… строят викингски ко-

раб в естествените му разме-

ри! Започ нали са проекта преди 

няколко години, а пусковият срок 

е 2024! Работят по професио-

нални чертежи, използват ин-

струменти възможно най-близо 

до оригиналните, четат за епо-

хата, нравите и историята и са 

погълнати изцяло от целта си. 

Идеята на доброволците е, ко-

гато корабът е готов, да могат 

туристи, младежи и всички желаещи да се докоснат до начина на живот и 

историите на тези силни, сурови мъже и жени – техните предци.

И ако към тези примери прибавим хилядите други – младежки доброволче-

ски организации, клубове по интереси и спортни клубове, здравни и спаси-

телни образователни акции и културни инициативи, мащабът наистина е 

огромен. От организацията Norsk Friluftsliv (Живот на открито – Норвегия) 

споделиха, че доброволният труд в страната възлиза на 142 000 работни 

години, а само за 2018 година цифрите показват, че доброволците са „зара-

ботили“ 78 млрд. норвежки крони, което се равнява на близо 14 млрд. лева, 

за норвежката икономика!

Tillit – „Доверие“: всички, които ползват услуги, оборудване или туристи-

ческа инфраструктура, предоставена от държавата, общините и добро-

волческите организации, отговарят да опазването и устойчивостта им. И 

това става не с глоби и заплахи, не с рестрикции и строги и сложни прави-

ла, а само с тази вълшебна дума. Популярното наемане на така наречените 

„кабини“ – бунгала по бреговете на фиордите, предлагащи съвсем семпли, 

базисни условия за туризъм, е на символични цени, а един ключ става за по-

вечето от тях. Условието е, след като си тръгнат, туристите да оставят 
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бунгалото във вида, 

в който са го наме-

рили, а ако може – и 

в по-добър! И систе-

мата работи, а спи-

съците на чакащи-

те за бунгало са 

на ис тина дълги.

Samarbeid – 

“Партньорство“ , 

още една вълшебна 

дума от ежедневния 

речник на норвеже-

ца. Тук е много ва-

жно да споменем, че 

общините и държа-

вата имат огромна 

роля – те осигуря-

ват средства за издръжка и административни дейности на общинските 

доброволчески центрове, подпомагат финансово изграждането и поддръж-

ката на съоръжения, осигуряват пространство и благоприятна, мотивира-

ща среда за работата на сдруженията, така че те да се чувстват важна 

част от обществото и да могат да привличат милионите си членове. От 

своя страна, организациите успяват да привлекат допълнителни средства 

от спонсори – банки, фирми, инди-

видуални дарения, за осъществя-

ване на голяма част от дейност-

ите си: детски лагери, обучения 

в природата, транспорт на въз-

растни хора на пазар, закупува-

не на оборудване, изграждане на 

съоръжения, провеждане на раз-

лични културни, спортни и други 

прояви.

Какво научихме от норвеж-

ките ни партньори и техния 

речник? 

• Всеки има нужда и трябва да 

има възможност за достъп 

до природата и дейностите 

на открито;
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• Всеки, независимо от възрастта и професията си, има някакви умения, 

с които може да бъде полезен на другите;

• За общините и държавата доб роволчеството е изк лю чителен човешки, 

времеви и експертен ресурс и трябва да се подкрепя и насърчава;

• Да си доброволец – това е на чин да бъдеш част от об щ ност та, да 

научиш нещо ново, да из бягаш от самотата, скуката и собствените си 

нужди и да се чувстваш полезен и удовлетворен;

• Когато искаме, можем – чрез партньорство и доверие; 

• За вълшебните думи няма нужда от вълшебници – ние сме тези, които 

могат да вършат вълшебствата!
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