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Брошурата се издава с финансовата подкрепата на Столична 
община
Програма „Европейски проекти и развитие  
на гражданското общество”, 2009 

Проектът ще постигне своите амбициозни цели чрез:

1. ОБУЧЕНИЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ – Предвижда се провеждането на три 

семинара в областите на:

- Европейски институции и политики в областта на местното развитие; 

- Европейски стратегии за повишаване качеството на живот; съвременна 

концепцията за качество, 

- Партньорство и работа в мрежа. 

2. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ДИСКУСИИ – ще се организират три 

дискусионни кръгли маси в следните области:

- екология и инфраструктура;

- транспорт и градска мобилност;

- образователни и културни дейности.

3. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ на тема „Разработка и управление на 

Европейски проекти”. 

4. РАЗКРИВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ В ОБЩИНА „ТРИАДИЦА”, в 

който ежеседмично експерти ще дават консултации на всички заинтересовани 

бенефициенти как да кандидатстват по проекти, свързани с тематиката за 

подобряване качеството на живот в градовете. Кабинетът ще работи да края 

на проекта безвъзмездно, а след това консултациите ще се предоставят срещу 

минимално заплащане. Това ще даде принос към процеса на прозрачност 

при предоставянето на консултантски услуги за финансирането на проектни 

инициативи и ще мотивира по-широк кръг от бенефициенти да участват в 

процеса на усвояване на европейските средства.
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www.triadnet.eu
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Основната цел на проекта е да популяризира  

и въведе европейски за подобряване качеството 

на живот в район „Триадица” чрез партньорство 

между гражданските организации и местната власт.

Специфичните цели са:

• Обосновка и промоция на политиката на ЕС за 

развитието на местните общности и ролята на 

европейските институции за постигане на по-добро 

качество на живот в еврорегионите;

• Подобряване взаимодействието между местната 

власт и гражданските организации за постигане на 

Лисабонските цели чрез обучения и създаване на 

партньорска мрежа за споделяне на опит и добри 

практики;

• Изграждане и промоция на устойчиви структури 

за подпомагане повишаването на качеството  

на живот в столицата. 

Проектът визира следните целеви групи:

• служители от общинската администрация

 на район „Триадица”, като при заявен интерес има възможност за включване и 

на служители от други софийски райони;

• представители на НПО, читалища и училищни настоятелства от район 

„Триадица”

• представители на бизнеса от район „Триадица”.

Проектът се изпълнява в един изключително 

важен период за София, в който тя трябва да се 

превърне в истинска европейска столица - едно 

достойно лице на България пред Европа и света. 

Дейностите по проекта ще допринесат за 

изпълнение на Общинския план за развитие, 

където е дефинирана визия за развитие на 

общината: “Град-регион с важно значение в 

полицентричната пространствена структура 

на ЕС, с балансирано и устойчиво развитие, с 

неповторима идентичност и хармонична 

жизнена среда; град-регион с привлекателни 

условия за бизнес, живеене и отдих, с нова по 

характер икономика, с ефективно управление и 

изпълнителна власт, които осигуряват нараст-

ване на жизненият стандарт на населението.”

Време на изпълнение: юли-ноември 2009 г.

Стойност на проекта: 25 000 лв.

Проектът се изпълнява от КЛУБ “УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО” в партньорство със СО - район „Триадица”


