МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗБОР И ВКЛЮЧВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС В
СЪВЕТ НА ОБЩНОСТТА КЪМ РА СРЕДЕЦ
1. Инициаторите на Съвета стартират процедура за избор и включване.
2. Обявлението за процедурата съдържа информация относно адресатите на
обявлението, допустимите кандидати, в какви срокове се реализира
процедурата, къде се публикува текущата информация и крайният резултат
от нея, критериите за избор и включване, адрес за връзка.
Механизъм за избор и включване на активни граждани
1. В процедурата за избор и включване може да участват активни граждани,
които са жители на района.
2. Желаещите да се включат следва да бъдат предложени писмено и подкрепени
от минимум 10 съграждани, също жители на района.
2.1. Писменото предложение трябва да съдържа кратко описание на
номинираното лице – експертиза и опит; лична мотивация за участие, от
коя част на район Средец е, данни за обратна връзка (телефон, пощенски
и/или електронен адрес);
2.2. Предложението трябва да бъде подкрепено с подпис или по е-мейл от
минимум 10 жители на района.
3. Номинациите се разглеждат и гласуват от инициаторите на Съвета като се
отчитат минимум следните критерии:
3.1.

отговаря ли на условията в обявлението;

3.2. осигурява ли се представителност на района – районът е разделен
условно на 5 части и по възможност всяка част трябва да има по 1
представител + 1 заместник;
3.3.

колко хора подкрепят номинацията;

3.4. допринасят ли опитът и експертизата на кандидата за осигуряване на
разнообразна експертиза в Съвета.
4. Избраният представител и заместникът му се уведомяват по електронна поща.
5. Информация за крайният резултат се публикува на страницата на Съвета и
на местата според обявлението.
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Механизъм за избор и включване на представители на формални (официално
регистрирани) или неформални граждански организации (инициативни
комитети и активни граждански групи)
1. В процедурата за избор и включване може да участват официално
регистрирани организации на граждани (неправителствени организации)
или неформални граждански структури като инициативни комитети и
активни граждански групи, работещи в следните сфери:
1.1.

Хора в неравностойно положение;

1.2.

Здравеопазване;

1.3.

Образование;

1.4.

Околна среда;

1.5.

Култура и спорт;

1.6.
Градско планиране (архитектура и градоустройство; транспорт и
инфраструктура);
2. Номинацията включва писмо с:
2.1.
Кратко описание на организацията/неформалната група и нейната
дейност :
2.1.1.

кога е регистрирана/сформирана;

2.1.2.

какви дейности изпълнява и в какви сфери;

2.1.3.
защо желае да се включи в съвета, с какво ще допринесе за
работата му и за общността;
2.1.4.
данни за контакт: лице за контакт, телефон, електронна поща,
уеб страница, адрес и др.
2.2.
Кратко
описание
на
лицето,
което
ще
представлява
организацията/неформалната група – експертиза и опит; лична мотивация.
3. Номинациите се разглеждат и гласуват от инициаторите на Съвета като се
отчитат минимум следните критерии:
3.1.

отговаря ли на условията в обявлението

3.2.

осигурява ли се разнообразие на експертиза в съвета

3.3.

заявена ли е подкрепа от други организации и неформални групи

4. Избраният представител и заместникът му се уведомяват по електронна поща.
5. Ако в дадена сфера има повече от една номинация, инициаторите на Съвета
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изпращат информация до всички организации от дадена сфера, изпратили
номинации и отговарящи на условията в обявлението, с молба в срок не помалък от 10 дни да изберат свой общ представител и заместник.
6. Избраният представител и заместникът му автоматично се приемат за член на
Съвета и се уведомяват по електронна поща.
7. Информация за крайният резултат се публикува на страницата на Съвета и
на местата според обявлението.
Механизъм за избор и включване на представители на малкия и микро бизнес


малък е бизнес с персонал от 10 до 50 души



микро е бизнес с под 10 души персонал

1. В процедурата за избор и включване на малък и микро бизнес могат да
участват:
1.1. малки и микро бизнеси, които упражняват дейност на територията на
район Средец;
1.2.

малки и микро бизнеси в сфери на дейност като:
1.2.1. търговия – магазини
1.2.2. услуги – хотелиерство, заведения за обществено хранене, барове,
ателиета, фризьорски салони, и други
1.2.3. производство

1.3. с предимство за бизнеси, чиито собственик живее на територията на
район Средец.
2. Организацията от дадена бизнес сфера, желаеща да се включи, номинира
свой представител, спазвайки сроковете в обявената процедура.
3. Група представители на малък или микро бизнес могат да номинират свой
общ представител.
4. Номинацията включва писмо с:
4.1.

Кратко описание на организацията и нейната дейност:

4.1.1.

кога е регистрирана

4.1.2.

какви дейности изпълнява и в какви сфери

4.1.3.
защо желае да се включи в съвета, с какво ще допринесе за
работата на съвета и за общността
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4.1.4.
данни за контакт: лице за контакт, телефон, електронна поща,
уеб страница, адрес и др.
4.2. Кратко описание на номинираното лице – експертиза и опит; лична
мотивация.
4.3. Ако едно лице се номинира от повече от една организация то всяка
организация следва да се подпише в писмото – номинация.
5. Номинациите се разглеждат и гласуват от инициаторите на Съвета като се
отчитат минимум следните критерии:
5.1.

отговаря ли на условията в обявлението;

5.2.

осигурява ли се представителност на различни бизнес сфери;

5.3. осигурява ли се разнообразие на опита и експертизата на членовете на
съвета;
5.4.

заявена ли е подкрепа от други бизнеси.

6. Избраният представител и заместникът му се уведомяват по електронна поща.
7. Информация за крайният резултат се публикува на страницата на Съвета и
на местата според обявлението.

Съветът се учредява в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА
Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г.
от фондация „Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”,
фондация „Група град, Спаси София и РА „Средец”.
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