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ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ 
 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Сдружение „За Равен старт” е бенефициент по договор № BG05SFOP001-2.009-
0089- C01, с проектно предложение „Активни граждани на община Сатовча“, 

реализиран по   Оперативна Програма „Добро управление “ 2014-2020, активно 

работещо за подобряване на средата и практиките на участие във вземането на 

решения на местно и национално ниво. Стремежът на Сдружението  е да бъдат 

създадени реални условия и да се провокира повече активност сред населението на 

община Сатовча, за да участва пълноценно в процесите на формулиране на 

политики и да изисква отчетност от публичните власти. 

Основна цел на изготвения Наръчник е да ориентира и подпомогне гражданите и 

техните организации в диалога им с публичните власти. Предназначен е за 

национални и местни граждански организации. 

Целта на Наръчника е да допринесе за създаването на благоприятна среда за 

гражданско участие в процеса на вземане на решения, като представи принципи, 

насоки, инструменти и механизми за участие. Стремежът е да се насърчи 

включването на гражданите в процеса на формиране на публични решения, като се 

обобщят и предоставят в удобен вид наличните знания  в областта, и се представят 

нови и експериментални форми на участие. 

 

1.1 В света 
 

Гражданското участие или гражданското ангажиране представлява подтикване 

на обществото да се ангажира в политическия процес и със свързаните с него каузи 

и казуси. Общността започва да става колективен източник на промяна, 

политическа и неполитическа.  

Гражданското участие съдържа много елементи, но в основата си то е свързано с 

взимането на решения, или с контрола върху взимането на решения кой, как и по 

http://www.eufunds.bg/
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какъв начин се възползва от обществените ресурси. Принципът на гражданското 

участие подчертава най-основния принцип на демократичното управление, а 

именно че народът (гражданството) е истинският суверен.  

Гражданското участие се отнася за правото на народа да определя какво е 

публичното благо и да определя политиката, чрез която това публично благо ще 

бъде постигано, както и да подменя или реформира институциите, които не 

обслужват тази цел.  

Гражданското участие може също да бъде обобщено като методи за съвместна 

работа, за постигане на промяна в живота на общностите и разработката на 

комбинация от методи, знания, ценности и мотивация, с цел да се постигне 

обществена промяна. Това означава подобрение на качеството на живот на 

общността, както чрез политически, така и чрез неполитически процес.  

Гражданското участие е правно гарантирано в Хартата на основните права на 

Европейския съюз (2012/C 326/02), прогласена от Европейския парламент, Съвета и 

Комисията през 2012 г. и включена в Договора за Европейския съюз . Член 42 

"Право на достъп до документи" предвижда всеки гражданин на ЕС, както и всяко 

физическо или юридическо лице, което пребивава в държава членка или има там 

седалище според устройствения му акт, да има право на достъп до документите на 

институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, независимо от вида на 

техния носител. Член 44 на Хартата урежда правото на петиция: "Всеки гражданин 

на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има 

седалище според устройствения му акт в държава членка, има право да отправя 

петиции до Европейския парламент." 

В Договора за Европейския съюз (чл. 6) определя, че Европейският съюз се 

основава върху принципите на свободата, демокрацията, уважението на човешките 

права и основните свободи, и върховенството на закона, които са общи за всички 

държави членки. 

 

 Форми на гражданско участие 
 

Гражданското участие може да приеме много форми – от индивидуално 

доброволчество към организационно ангажиране до участие в избори. То може да 

включи усилия да адресира директно даден въпрос, да работи в екип за да реши 

проблем или да комуникира с институциите на представителната демокрация. Друг 

начин да се опише тази концепция е чрез чувството за лична отговорност, което 

индивидите усещат, като дълг към общностите към които принадлежат. 

http://www.eufunds.bg/
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„Младежкото гражданско участие“ има идентични цели, но е фокусирано върху 

гласа на младежта. 

Изследване, публикувано от Center for Information & Research on Civic Learning & 

Engagement at Tufts University, разделя гражданското участие в три категории: 

  Гражданско 

  Изборно 

  Политическо 

 Учените, разглеждащи младежкото гражданско участие онлайн, смятат че е 

необходимо по-широко разглеждане на гражданското участие, което в момента се 

фокусира върху целта на съществуване на институциите и дейностите, и трябва да 

включва и зараждащите се институции и дейности, които се стремят към същите 

цели. Тези изследователи на гражданското участие възразяват, че ограничаването 

на гражданското участие само до изборно поведение, е недостатъчно, за да бъде 

описан пълният спектър на гражданско участие в обществения живот. 
 
 
 
 

Форми на участие 
   
Неполитическо участие Изборно участие Политическо 

участие 
   
   
Решаване на проблеми на 

общността 
Редовно гласуване Контакти с 

политици 
Редовно доброволчество за 

неполитическа 

организация 

Агитиране на други за 

упражняване на право на глас 
Контакти с 

печатни медии 

Активно членство в група 

или асоциация 
Демонстриране на значки, 

надписи, стикери 
Контакти с 

електронни 

медии 
Участие в 

благотворително събитие 
Принос към предизборни 

кампании 
Електронни 

петиции 
Участие в друг вид 

благотворителност 
Доброволчество за кандидат 

или политическа партия 
Петиции на 

хартия 

http://www.eufunds.bg/
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Кандидатиране на избори Регистриране на избиратели 

(само в избирателни системи с 

доброволна регистрация) 

Бойкоти 

Символично неучастие 
 

Кампания от 

врата на врата 
 
 
1.2. В България 
  
Правото на гражданите на участие в законотворчеството е за-писано в 

националното законодателство и утвърдено от междуна-родни документи. 

Гражданите и гражданските организации могат да заявят своята позиция, да 

предложат алтернативни решения и да от-правят препоръки до институциите. 

Законите в страната се приемат след консултиране с гражданите и техните 

организациите като га-ранция, че отразяват обществен, а не частен интерес на 

която и да е група хора. 
 
Възможността за участие в процеса на обсъждане и консулти-ране на 

законодателството е предвидена в чл. 26 от Закона за нормативите актове. Преди 

да бъде внесен за обсъждане и приемане от съответната институция, проектът на 

нормативен акт трябва да бъде публикуван на нейната интернет страница и 

Портала за обществени консултации – www.strategy.bg. Проектът на акт трябва да 

е придружен от мотиви, които обосновават необходимостта от приемането му и 

извършена предварителна оценка на въздействието. Проектът трябва да бъде 

публикуван за най-малко 30 дни, като гражданите и организациите имат 

възможност да предста-вят предложения и становища по проекта. Институциите 

имат задължението да разгледат представените становища и ако са достатъчно 

аргументирани, да ги отразят в проекта. Съществува и задължения за изготвяне на 

справка за отразяване на постъпилите предложения и мотивиране на неприетите. 

Справката се публикува в интернет на посочените по-горе места. Същите законови 

изисквания се прилагат и спрямо общинските съвети, когато се обсъждат и 

приемат правил-ници и наредби.  
В допълнение към законовата уредба през 2010 г. Съветът за административната 

реформа към Министерския съвет утвърди Стандарти за обществени 

консултации.  
Извън обществените консултации гражданите и техните организации имат право  

да участват в изработване на нормативни и политически актове с непосредствени 

предложения. Такава възможност е предвидена в Кодекса на добрите практики за 

гражданско участие на Съвета на Европа и е гарантирана като основно право в 

http://www.eufunds.bg/
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Конституцията, Закона за нормативните актове и Административнопроцесуалния 

кодекс.  
Член 45 от Конституцията на Република България  предвижда правото на 

гражданите да отправят предложения и петиции до държавните органи. Процеду-
рата, по която се извършва това, е уредена в законодателството.  
Според Закона за нормативните актове (чл. 18) гражданите и юридическите лица 

могат да правят предложения за усъвършенстване на законодателството. Те трябва 

да бъдат отправени до институцията, която издава нормативния акт, или до 

институция с право на законодателна инициатива. В национален контекст такива 

институции са Народното събрание и Министерския съвет. Всеки народен 

представител има право на законодателна инициатива. Министерският съвет 

одобрява законопроекти, които предлага на Народното събрание и приема подзако-
нови нормативни актове. Специфични подзаконови нормативни актове издават и 

министрите. В рамките на местната власт общинският съвет е овластен да приема 

правилници и наредби, а кметовете и общинските съветници са с право на 

инициатива.  
При изработването на нормативни актове се извършва предварителна оценка на 

въздействието и се провеждат обществени консултации с гражданите и 

юридическите лица.  
      Анонимни предложения не се разглеждат, затова подателят трябва да е 

посочен. Компетентната институция, до която е отправено предложението, е 

длъжна да го разгледа и да се произнесе с решение в срок до 2 месеца. В по-сложни 

случаи срокът на решението може да се удължи до 6 месеца.  
На местно ниво е предвидена законова възможност гражданите и юридическите 

лица да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския 

съвет (чл. 49, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  за приемане на нормативни актове (правилници, наредби и др.) от 

общинския съвет или за стратегически и политически документи. 
     Една от основните предпоставки за гражданско участие е достъпът до 

обществена информация, както определя и Кодекса на добрите практики на 

Съвета на Европа. Това основно право е гарантирано на конституционно и 

законово ниво. Българската Конституция регламентира общото право на 

гражданите да търсят, получават и разпространяват информация, а за институции – 
задължение да предоставят информация, когато съответните въпроси представля-
ват законен интерес за гражданите (чл. 41). 

 
Конкретните правила и процедури са уредени в Закона за достъп до обществена 

информация. Основни принципи за осигуряването на този достъп са откритост, 

достоверност и пълнота на информацията, еднакви условия, валидност и за 

юридическите лица. Заявлението за информация трябва да съдържа:  

http://www.eufunds.bg/
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 1) трите имена, а за юридически лица наименование и седалище на заявителя; 
 2) описание на исканата информация; 
 3) предпочитана форма за предоставяне на достъп;  
 4) адрес за кореспонденция със заявителя. 
 
 Институциите са длъжни да разгледат заявленията във възможно най-кратък срок, 

но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. В случай на предоставена 

непълна информация или отказ за предоставяне се предвижда съдебна защита. 

Решенията могат да се обжалват пред административните съдилища или пред 

Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал акта, по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс.  
.  
Общественият договор като споразумение между управлявани и управляващи е 

общата рамка, в която се разполага взаимодействието. Част от него е и Законът за 

пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, 
който урежда условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите на 

Република България при осъществяване на държавната и местната власт.       
Принципите на прякото участие на гражданите в управлението са определени като 

свободно изразяване на волята; общо, равно и пряко участие с тайно гласуване; 

равен достъп до информация по поставения за решаване въпрос и еднакви условия 

за представяне на различните становища.  
Законът предвижда четири форми на пряко участие на гражданите:  

-  Референдум (национален или местен);  
-  Гражданска инициатива на национално, европейско и местно ниво;  
-  Европейска гражданска инициатива;  
-  Общо събрание на населението.  
 

Други форми на гражданско участие са:  
 

-  подаването на предложения за усъвършенстване на за-конодателството от 

юридически лица и граждани, регламентирана в чл. 18 от Закона за 

нормативните актове;  
 възможността за подаване на предложения и сигнали на граждани по реда на Глава 

осма "Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс;  
-  инициативата избор на кметски съветници по чл. 37 в от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация.  
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Референдумът е колективно решение с мнозинство на гласовете и изисква 

гражданска компетентност по поставените въпроси. Условие за такава 

компетентност е въпросите да са разбираеми за всички. 
 Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление посочва, че референдум се организира по въпроси от 

компетентността на Народното събрание (няколко от тях са изключени: за основни 

компетенции на институциите в страната, размера на данъците и осигуровките, 

държавния бюджет и вътрешната организация на Народното събрание). 

Същевременно е посочено ясно, че с референдум не могат да бъдат решавани 

въпроси, по които Конституцията изисква свикване на Велико народно събрание, 

нито да се променят основни и неотменими човешки права (правото на живот, 

забраната за мъчения, презумпцията за невинност, свободата на съвестта, мисълта 

и вероизповеданието, неприкоснове-ността на личния живот). Едно от основанията 

за изключване е необратимостта на решенията на референдуми по фундаментални 

въпроси, което съдържа рискове за обществото.  
По Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление се провежда и местен референдум. Право да гласуват на местен 

референдум и на общо събрание на населението имат гражданите на Република 

България с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, когато 

той е различен от постоянния, на територията на съответните община, район, 

кметство, населено място, квартал през последните 6 месеца преди насрочването на 

референдума.  
Местен референдум се произвежда в община, район или кметство за пряко 

решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в 

компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или 

кметството.  
Чрез местен референдум не могат да се решават въпроси, свързани с:  

-  общинския бюджет;  
-  размера на местните данъци и такси;  
-  правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет.  

 
При произвеждането на местен референдум може да се гласува по един или по 

няколко въпроса. Решението, прието с местен референдум, не подлежи на 

последващо одобрение от общинския съвет. Той приема акт, когато това е 

необходимо за неговото изпълнение.  
  Гражданската инициатива, национална или местна, представлява предложение 

от страна на гражданите към законодателната или изпълнителната власт за 

решаване на въпроси от национално/местно значение. Чрез Европейската 

гражданска инициатива гражданите на Европа канят Европейската комисия (ЕК) 

да предложи подходящо решение на съществуващ проблем. Тя изисква участието 
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на 1 милион души с право да гласуват на избори за Европейски парламент (ЕП) от 

поне 7 държави членки.  
Общото събрание на населението се провежда по въпроси от местно значение, 
по които компетентен е общинският съвет или кметът. То може да се свика по 

инициатива на населението с изби-рателни права и адрес на територията към 

момента на формулиране на искането. 
 
Административнопроцесуалният кодекс– Глава осма "Предложения и сигнали" 

предвижда възможност за всеки гражданин или организация да подават 

предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на институциите и 

административните органи, както и до други органи, които изпълняват пуб-
личноправни функции, или за решаване на други въпроси в рамките на тяхната 

компетентност. Предложенията могат да бъдат писмени или устни, подадени лично 

или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или 

електронна поща.  
Според чл. 43 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
секретарят на общината организира и отговаря за работата с молбите, жалбите, 

сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица. 
 
 
1.3. Определения 
 
Гражданското участие и местната власт - Чрез гражданското участие се 

изграждат местните общности. 

Често се смята, че гражданското участие води до следните ползи за местната власт: 

- По-лесно възприемане на политическите решения от обществеността и по-
слаб контраефект, под формата на съдебни процедури, извънредни избори 

или отмяна на взети решения; 

- Увеличаване на доверието между гражданите и властта, което подобрява 

ефективността на публичните изслушвания и обществени съвети; 

- При необходимост, намиране на най-малкото зло като политическо решение, 

когато възможните решения са еднакво непопулярни; 

- Достигане до по-креативни и по-добри решения на обществени проблеми; 

- Създаване на участващи граждани, вместо на взискателни клиенти; 

- Създаване на местна общност; 
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- Повишаване на ефективността и намаляване на усилията за упражняване на 

местната власт. 

Местно доброволчество  - В почти всяка местна общност, местните власти не 

успяват да финансират или да организират дадени дейности или услуги, което налага 

доброволчеството, например социални кухни, почистване на паркове и градинки и 

т.н. Участието на гражданите помага да се запознаят от първа ръка с проблемите на 

местно ниво и да създаде между тях чувство за общност и солидарност. 

Сътрудничество в рамките на общността - Сътрудничеството в рамките на 

общността включва демократичните пространства, където хората със сходни 

интереси могат да се събират, за да обсъждат различни въпроси от обществена 

важност и средство, чрез което тези промени биха били постижими. Тези 

пространства биха могли да бъдат разглеждани като информационни центрове, като 

съседски асоциации, училищни настоятелства и подобни места, където гражданите 

биха могли да получат информация, отнасяща се за техните общности (предстоящи 

промени, предложения за решения на съществуващи проблеми и тн.), както и 

създаване на място, където гражданите чувстват че гласът им се чува и че техния 

принос към местното самоуправление се зачита. 

Онлайн участието дава на гражданите възможност да бъдат ангажирани в местната 

власт, без да напускат дома си. Онлайн ангажирането включва неща като онлайн 

гласуване (в гражданските съвещателни тела, където участва гражданинът), и 

публични дискусии, които дават на гражданите възможността да изразят мненията 

си по различни теми и да предлагат решения, както и да намерят съмишленици, с 

които да формират групи за натиск по отделни въпроси. Употребата на интернет 

позволява бърз достъп до информацията и има за ефект по-добре информирано 

обществено мнение, както и по-консолидирани общности от граждани. 
 
 

 Процес на вземане на решения – разработване, приемане, прилагане, оценка и 

преформулиране на политически документ, стратегия, закон или регламент на 

национално, регионално или мес-тно ниво или всеки процес, при който се взема 

решение, засягащо обществото или негов сегмент от публичен орган, който има 

такива правомощия;  
 
Граждански организации – доброволни, самоуправляващи се организации, 

създадени да осъществяват главно нестопанските цели на своите учредители или 

членове, както е посочено в Препоръка CM / Rec (2007) 14 на Комитета на 

министрите към държавите-членки относно правния статут на 

неправителствените организации в Европа1. Това са доброволчески групи, 
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организации с нестопанска цел, сдружения, фондации, благотворителни организа-
ции или групи, основани на географски принцип за защита на общностни интереси 

или застъпничество;  
 
Гражданско общество – сборът от индивиди и организирани, по-малко 

организирани и неформални групи, които имат принос за обществото или 

изразяват своите възгледи и мнения, включително по повод на неправомерни 

действия или изразяват критични коментари. Такива организирани или по-малко 

организирани групи могат да включват също професионални и обществени 

организации, университети и изследователски центрове, защитници на правата на 

човека;  
 
Публичен, държавен орган – всеки изпълнителен, законодателен или 

административен орган на национално, регионално или местно ниво, включително 

лица, упражняващи изпълнителна власт или административни функции. 
 
 
2. СМИСЪЛЪТ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В 

ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС 
 
2.1.Какво представлява гражданството? 

Традициите и подходите към гражданството се променят в хода на историята и по 

света, според различните държави, истории, общества, култури и идеологии, което 

води до много различни разбирания за понятието гражданството. 

Произходът на гражданството може да бъде проследен до Древна Гърция, където 

„граждани“ са били тези, които са имали законното право да участват в делата на 

държавата. Въпреки това, не всеки е бил гражданин: робите, селяните, жените или 

чужденците с право на пребиваване, са били просто поданици. За тези, които 

наистина са имали привилегията да бъдат граждани, идеята за „гражданска 

добродетел“ или да бъдат „добри“ граждани е била важна част от понятието, тъй 

като обучение с участие не се е приемало само като право, но и на първо място като 

задължение. Гражданин, който не е изпълнявал своите задължения, се е считал за 

социално деструктивен. 

Понятието гражданство е отразено и в съвременното най-общо разбиране за 

гражданство, което се отнася за правните взаимоотношения между човека и 

държавата. Повечето хора по света за законни граждани на една или друга 

национална държава, а това им дава правото на определени привилегии или права. 

Да бъдеш гражданин налага също така и определени задължения по отношение на 
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това, което държавата очаква от хората, които са под нейна юрисдикция. 
Следователно, гражданите изпълняват определени задължения към своята държава 

и в замяна на това те могат да очакват защита на техните жизнени интереси. 

Понятието гражданство, обаче, е далеч по-многопластово от законното гражданство. 

Днес „гражданството“ е много повече от правна структура и е свързано, наред с 

други неща, и с чувството за принадлежност на отделния човек, например чувството 

за принадлежност към дадена общност, която може да оформя и повлиява директно. 

Тази общност може да бъде определена чрез различни елементи, например, споделен 

етичен кодекс, идентичен набор от права и задължения, лоялност към всеобщата 

цивилизация, или чувство за идентичност. В географски смисъл, „общността“ 

обикновено се определя на две основни нива, като се прави разграничение между 

местната общност, в която живее човекът, и държавата, към която същият човек 

принадлежи. 

Във взаимоотношенията между човека и обществото можем да разграничим четири 

измерения, които се свързват с четирите подсистеми, които можем да разпознаем в 

дадено общество и които са основни за неговото съществуване: 

-  политическо/ правно измерение  

-  социално измерение 

-  културно измерение  

-  икономическо измерение.  

Политическото измерение на гражданството се отнася до политическите права и 

отговорности спрямо политическата система. Развитието на това измерение трябва 

да се постигне чрез познаване на политическата система и популяризиране на 

демократичните нагласи и уменията за участие. 

Социалното измерение на гражданството се отнася за поведението между хората в 

обществото и изисква някои мерки за лоялност и солидарност. Социалните умения 

и познаването на социалните взаимоотношения в обществото са необходими за 

развитието на това измерение. 

Културното измерение на гражданството има отношение към съзнанието за общото 

културно наследство. Това  културно измерение трябва да се развива чрез познаване 

на културното наследство и на историята и чрез основни умения (езикова 

компетентност, четене и писане). 
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Икономическото измерение на гражданството засяга взаимоотношенията между 

един човек и трудовия и потребителския пазар. То се отнася за правото да работиш 

и за минималното ниво на съществуване. Икономическите умения (за свързани с 

работата и други икономически упражненията) и професионалното образование 

играят ключова роля за изпълнението на това икономическо измерение. 

Тези четири измерения на гражданството се постигат чрез процесите на 

социализация, които се осъществяват в училище, семействата, гражданските 

организации, политическите партии, както и чрез асоциации, масмедии, квартални 
групи и групи връстници. 
 
2.2. Основни принципи 
 
Гражданското участие се нуждае от насърчаване и подпомагане и се основава на 

следните принципи, приложими за всички участници в процеса на вземане на 

управленски решения:  
-  взаимно уважение между всички участници като основа за честно 

взаимодействие и взаимно доверие;  
-  зачитане на независимостта на гражданските организации, независимо дали 

техните мнения съответстват с тези на публичните органи, или не;  
- зачитане на позицията на публичните органи, които носят отговорността и са 

отчетни за взетите решения;  
- откритост, прозрачност и отчетност;  
- отзивчивост, като всички участници предоставят съот-ветна обратна връзка;  
-  недискриминация и приобщаване, така че всички гласове, включително тези 

на по-малко привилегированите и най-уязвимите, да могат да бъдат чути и 

взети под внимание;  
-  равенство между половете и равнопоставено участие на всички групи, 

включително тези с особени интереси и нужди като младежи, възрастни, 

хора с увреждания или малцинства;  
- достъпност чрез използване на ясен език и подходящи средства за участие, 

офлайн или онлайн и на различни видове устройства.  
 
 
 
2.3. Какво трябва да очакват гражданите от управлението за успешно участие 

във вземането на решения  
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Успешното участие в процеса за вземане на решения изисква от управлението да 

спазва определени принципи като базова предпоставка, а от гражданите да 

познават тези принципи и да вложат усилия да направят участието си 

информирано. За да бъде ангажирано гражданското общество по ползотворен 

начин, управлението трябва да планира и подготви дейности за ангажиране, да 

осигури прозрачност, почтеност и уважение във взаимодействието, да гаран-тира 

въздействие и резултати и да прави оценка на участието.  
         

Планиране и подготовка на дейности за ангажиране 
 
Ключов фактор за успех е планирането на дейностите за ангажиране, което от своя 

страна включва определяне на:  
-  правилния момент за ангажиране;  
-  необходимите условия на контекста;  
-  представителност на участниците (от гледна точка на техните ценности и 

мнения).  
 
Ефективното планиране отговаря на следните критерии:  

-  ангажирането да става на възможно най-ранен етап и през целия 

политически цикъл – планиране, прилагане, наблюдение и оценка на 

политиките и управленските актове;  
-  организаторите са запознати с нуждите на участниците и вземащите 

решения;  
-  участниците приемат целите на ангажирането;  
-  обръща се внимание на различните мнения, включително различни 

организации и хора от всякаква възраст, пол, етнически групи, географско 

местоположение, социален статут и т.н.;  
 
 
 

Принцип за прозрачност, почтеност и уважение 
 
Прозрачността е свързана с така наречената информационна асиметрия, тоест 

организаторите, които целят ангажиране на граждански организации за участие, 

обясняват ясно какво правят и какво планират да направят. Необходимо е да бъдат 

ясно обяснени плана, изпълнението и резултатите от участието им; да се гарантира 

уважение към мненията, гледните точки – дори да се различават от желаните – и 
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резултатите и да се поддържа информираност на участниците дори след 

приключването на ангажимента.  
Критериите за спазване на този принцип са:  

-  участниците получават ясна информация преди, по време и след 

ангажимента си, могат да дадат свободен принос и са известени за начините, 

по които техните мнения се включват във вземането на решения;  
-  прозрачност по отношение на обхвата, потенциала и ограниченията на 

ангажирането (нарича се управление на очакванията);  
-  прозрачност по отношение на целите на ангажимента – ясно са посочени 

групите хора, които трябва да бъдат включени и техните нужди и стремежи, 

както и широкия контекст на процеса;  
-  откровеност от страна на управляващите в заявлението, че желаят на отчетат 

мненията на участниците.  
 

Принцип за въздействие и резултати 
 

Ангажирането на гражданското общество трябва да бъде интегрирано в процеса на 

вземане на решения. Това означава, че управлението отчита реално мненията на 

участниците; участниците се запознават с обсъжданата тема и с процеса на вземане 

на решения  като цяло и са ангажирани по смислен начин. Добра практика е те да 

бъдат поощрявани за бъдещо участие.  
 

Принцип за оценка 
 

Както всеки друг процес, ангажирането на гражданите при вземане на управленски 

решения изисква наблюдение на резултатите, въвеждане на оценка и планиране на 

инструментите, които тя ще използва. Постигнатото в процеса трябва да се оценява 

и да се търсят възможности за подобряване на бъдещата практика (предварителна и 

последваща оценка) с фокус върху насочването (кои групи са били предмет на 

стратегиите за ангажиране и до кого са достигнали); методите, използвани за 

ангажиране, тяхната ефективност и възможни промени и уроци за бъдещето; 

правилният момент на ангажиране и резултати от приложената стратегия.  
Планът на оценката традиционно изяснява целта (на ангажирането) и конкретните 

задачи; формулира ясни въпроси за оценяване и обяснява как ще се дават отговори 

на тези въпроси, в това число събиране на данни, анализ на данните и докладване.  
За повишаване на качеството на участието на гражданите и техните организации в 

процеса на вземане на решения могат да бъдат добавени два допълнителни 

принципа:  
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- за съобразяване с това, което е важно за хората  
 
Ангажирането е най-ефективно, когато организаторите не просто се опитват да 

предадат собственото си послание, а се стремят да се съобразят с интересите на 

хората и се вслушват в техните проблеми в дългосрочен план. Това е предпоставка 

за реален, дългосрочен ангажимент за диалог.  
-  за учене от други сектори и държави  

 
Нормално е да бъде намерен полезен опит, който може да осигури уроци, 

независимо че дебатът трябва да бъде ориентиран към местните проблеми. Ученето 

от практики за ангажиране в други сектори има предимството на същия 

институционален и културен контакт, а ученето от други държави показва дали 

определени аспекти с доказана ефективност могат да бъдат успешно приложени. 
 
 2.4. Демократично управление и гражданско участие  
Един от базовите проблеми на модерните демокрации е отчуждението на 

гражданите от политическия процес. В този контекст насърчаване на ролята на 

гражданското общество, което паралелно с политическите партии предоставя 

алтернативен начин за представяне на различни гледни точки и отчитане на 

разнообразни интереси в процеса на вземане на решения, се превръща в ключов 

фактор. 

 Един инструмент, създаден за целта, е Кодексът на добрите практики за 

гражданско участие в процеса на вземане на решения, подготвен от 

Конференцията на международните НПО на Съвета на Европа.  
Кодексът предлага набор от добри практики, няма задължите-лен характер, не 

предписва правила и не изисква въвеждане на ме-ханизми. Той осигурява насоки за 

всички участници в демократичния процес, произтичащи от конкретен, 

практически опит в диалога и сътрудничеството между НПО и публичните власти. 

Това е удо-бен, структуриран и прагматичен инструмент, който се стреми да 

подпомогне взаимодействието и да засили властта на гражданите в 

демократичните общества. Въпреки незадължителния му характер, с него Съветът 

на Европа иска да произведе политически последствия, като даде тласък на 

настоящата тенденция за провеждане на консултации и на сътрудничество с 

гражданското общество чрез въвеждане на модерни инструменти в 

демократичното управление и засилване на демократичното участие в обществения 

живот. Включена е матрица на гражданското участие, която по синтезиран начин 

ориентира и гражданското общество, и управляващите към какво да се стремят при 

взаимодействието си на различните етапи от процеса на вземането на политически 

решения.  
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Засиленото участие не е единствено въпрос на намиране на най-доброто решение, а 

и на укрепване на връзките между гражданите и управляващите и преодоляване на 

цинизма към политиката. Доверието в политиците и в правителствата продължава 

да намалява, а то е в основата на легитимността, необходима за вземане на 

публични решения и на сигурността и стабилността на държавата. Когато 

гражданите се ангажират с публичните решения, те помагат на управлението да 

идентифицира приоритетите на обществото, да получи подкрепа за трудни избори 

и да проектира устойчиви решения, които могат да устоят на партийните вражди. 

 Такова ангажиране е най-успешно, когато е част от цялостен подход и 

демократични реформи, вградени в начина на функциониране на институциите. 

Приносът на гражданите в процеса увеличава разнообразието от практически опит, 

перспективи и гледни точки, участващи в решенията. Администрацията на 

управлението не ви-наги може да обхване проблемите в тяхната цялост и пълнота. 

Освен това се постигат и прагматични цели като повишаване на обществената 

осведоменост, намаляване на конфликтите и подготовка за въвеждане на нови 

политики или технологии. Мобилизира се широк кръг от мнения за информиране 

на решенията и гарантиране, че промените ще бъдат приети от обществото и 

всички засегнати от решението ще имат възможност да изразят своето мнение и 

интерес. 
 

2.5. Същност и характеристики на гражданското участие  
 
В демократичното общество хората очакват проблемите им да бъдат огласени, 

интересите им представени и каузите им защитени. Традиционно тези очаквания са 

насочени към политическите партии, но в описания контекст на силно разклатено 

доверие към тях се ориентират все повече и към гражданските и 

неправителствените организации. Някои от тях се радват на истинско доверие от 

страна на членовете си и носят ползите на знанието и независимата експертиза в 

процеса на вземане на решения.  
От теоретична гледна точка взаимодействието между властта и гражданския сектор 

има четири възможни измерения: на допълване, сътрудничество, привличане и 

конфронтация.  

 
В ситуация на сътрудничество двете страни не просто споделят сходни цели, но и 

предпочитат подобни начини и средства за постигането им.  
В ситуация на допълване целите отново са сходни, но страните предпочитат 

различни начини и средства за постигането им.  
В ситуация на конфронтация и целите, и средствата на двете страни са различни.  
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В ситуация на привличане наблюдаваме различни цели, които страните се опитват 

да постигнат по подобен начин. Тази ситуация е най-рядко срещана и нестабилна – 
обикновено е само временна, след което преминава към някоя от предходните.  
 
2.6. Форми на гражданско участие  
В зависимост от това до каква степен гражданите и техните организации са 

включени в процеса на вземане на решения, разграничаваме формите 

информиране, консултиране, диалог и партньорство. Всички те могат да се 

прилагат на всеки етап от процеса на вземане на решения. Начините на 

приложение са разгледани подробно в следващия раздел. 

 

Информиране 

Достъпът до информация е основа на всички следващи стъпки за включване на 

гражданския сектор във вземането на управленски решения. Информирането се 

прилага на всички етапи от процеса и не изисква взаимодействие и включване. 

Това е еднопосочно дейст-вие от управлението към гражданите, което ги 

приобщава към решенията. 
  

Консултиране 
 
При тази форма на инициатива властите търсят мнение от гражданските 

организации по конкретни теми или промени в политиката. Консултирането 

включва информиране за готвени промени в политиката и покана за изразяване на 

коментари, мнения и обратна връзка. Инициативата и темите произлизат от 

властите. Консултациите са подходящи на всички етапи от процеса и особено на 

етапите разработване на политика, наблюдение на изпълнението и промени в 

нормативната уредба.  
 

Диалог 

 

Инициативата за диалог може да бъде и на двете страни, а самият диалог се случва 

в два формата: широк или ориентиран към сътрудничество. Широкият диалог е 

двупосочна комуникация, резултат от взаимен интерес и потенциални споделени 

цели за осигуряване на редовен обмен на мнения. Формите варират от открито 

обществено изслушване до специализирани срещи между НПО и властите. 
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Дискусията е широкообхватна и не е непременно свързана с протичащ процес на 

разработване на политика. Диалогът, ориентиран към сътрудничество, се основава 

на взаимен интерес за разработване на конкретна политика. Той обикновено води 

до съвместни препоръки, стратегия или законодателство. При него срещите са 

чести или редовни и води до съгласувани резултати. Диалогът е много ценен на 

всички етапи от процеса, но е ключов за определяне на дневния ред, за 

разработване и преформулиране на решения. 

 

Партньорство 
 
Партньорството предполага споделени отговорности на всеки етап от процеса от 

определянето на дневния ред през разработването, определяне на решение и 

прилагане на политиката. Това е най-висшата форма на участие. На това ниво има 

тясно сътрудничество, като се запазва независимостта на гражданските 

организации. Те имат правото да провеждат кампании и да действат независимо от 

участието си в партньорство. Възможни дейности в партньорство са делегиране на 

конкретни задачи на гражданските организации, форуми и създаване на органи за 

вземане на съвместни решения, вклю-чително за разпределяне на ресурси. 

Партньорство може да се формира на всеки етап от процеса и е особено подходящо 

за определяне на дневния ред или при прилагането на политики.  
Ползите от прилагането на описаните форми на взаимодействие са теоретично 

обосновани и проверени в практиката. С тяхна помощ управлението си осигурява 

възможности за по-добро информиране на обществото за своята работа, намира 

нови партньори за из-пълнението на политики, привлича ресурси и дава гаранции, 

че законите и регулациите отчитат нуждите на заинтересованите страни.  
По-добрата осведоменост на гражданите генерира нови възможности за нови 

политики и нови управленски идеи. Мобилизира се широк кръг от мнения и се 

градят нови форми на консенсус. Структурите на гражданското общество задават 

въпроси, които може да останат извън полезрението. Чуват се различните мнения, 

оценки, претегляне на аргументи, интереси и нужди във връзка с конкретни 

практически въпроси; създават се съвместни визии. Мобилизирането на активна 

подкрепа подпомага дискусията и разре-шаването на конфликти и трудни въпроси 

и има потенциала да подобри политиката.  
 

Добрата практика 
 
От гражданското участие се очаква да изяснява, събира и насочва гледните точки 

на хората пряко или чрез техните организации. В процеса на вземане на решения 
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това е важно, за да може обменът на информация и мнения да доведе до 

удовлетворяване на обществените нужди.  
Гражданското участие трябва да бъде гарантирано чрез подходящи, структурирани 

и прозрачни средства, включително, където е необходимо, законови или 

регулаторни мерки, които могат да включват разпоредби за разглеждане на 

искания за обжалване или обезщетение в случай на неспазване. Практиката трябва 

да е съответна на утвърдени международни правозащитни договорености като 

Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и съответната 

съдебна практика на Европейския съд по правата на човека.  
 
Осигуряването на такова съответствие изисква от управлението да отвори за 

гражданско участие различните етапи на процеса на вземане на решения. Преди 

всичко информацията за управленските решения трябва да бъде лесно достъпна, 

прозрачна и на разположение на обществеността, освен ако не е класифицирана по 

ясно определени със закон причини или ограничена по съображения за защита на 

данните в съответствие с международни задължения. От властите се очаква да 

осигуряват своевременно адекватна информация, позволяваща допълнения по 

същество, докато решенията все още са обратими.  
За да могат да предоставят актуална и изчерпателна информа-ция относно процеса 

на вземане на решения и процедурите за участие, публичните органи трябва да 

планират и управляват гражданското участие и да определят ясно целите, 

действащите лица, процеса и сроковете, както и използваните методи.  
От взаимен интерес е институциите да предприемат подходящи действия за 

улесняване на участието на гражданското общество в управленския процес. Те 

трябва да се стремят да избягват неоправдано натоварване, което може да доведе 

до умора и отчуждаване на гражданите от процеса. За да се избегне подобен ефект, 

клю-чово важно е взаимодействието да бъде смислено – по въпроси, които са 

важни за хората, приносът им да е видим и интересите да са балансирани.  
Когато публичните институции предоставят някаква форма на подкрепа на 

граждани или граждански организации за участие във вземане на решения, това не 

трябва да влияе на резултата от участието. Където е необходимо, могат да бъдат 

създадени координиращи органи, които да организират и управляват процесите на 

ангажиране. Ролята на координиращите органи трябва да бъде ясно определена и 

подкрепена. Един добре работещ начин е сключването на рамкови споразумения за 

сътрудничество.  
Определената времева рамка трябва да осигури, освен при изключителни и добре 

дефинирани обстоятелства, достатъчна въз-можност за адекватна подготовка и 

конструктивен принос. Също така прибягване до ограничени процедури и/или 

процедури, включващи ограничен брой участници, е добре да става само при 

изключителни обстоятелства и с ясно изложени причини.  
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Съвременната демократична процедура изисква обхватът и методът на 

гражданското участие да съответстват на разглеждания въпрос и да бъдат поканени 

за отправяне на предложения неравностойни и уязвими групи хора, когато 

решенията оказват въздействие върху тях. Окончателното решение не се взема 

преди края на про-цеса на гражданско участие, освен ако не го налагат 

изключителни обстоятелства и при условие, че те са ясно обосновани.  
 

Мобилизиране на заинтересованите страни 
 

Мобилизирането на заинтересованите страни се случва в на-чалото на процеса на 

участие и обикновено предполага пряка комуникация за събиране на информация, 

оценка на ситуацията, съставяне на списък на потенциалните участници. Анализът, 

който инс-титуциите на управлението правят на заинтересованите страни, цели да 

разкрие техните интереси, потенциални проблеми, способност за свързване в 

мрежи и потенциален принос.  
От интерес за самите заинтересовани страни е да информират в максимална степен 

този анализ, за да се осигури прозрачност на процеса и надеждност на 

взаимодействието. Също така е добре да се подскаже на управляващите кои 

обстоятелства или съществуващи проблеми оказват негативно влияние върху 

участието.  
Гражданските организации трябва да демонстрират колко важно е бъдещото 

решение за тях, какво е нивото на техния интерес и готовността им за участие. 

Много често степента на мобилизация се определя и от нивото на експертиза на 

участниците.  
Подготвеният списък на заинтересованите страни се подрежда приоритетно и се 

подбират най-важните и/или основните, чието включване трябва да бъде осигурено. 

 

Въпроси за оценка на потенциала за участие  

 
-  По какъв начин тези заинтересовани страни ще бъдат засегнати от 

решенията?  
-  Какви са техните основни нужди, интереси и мотиви за участие?  
-  Какъв е потенциалният им принос и капацитет?  
- Какви ще са последствията от участието им?  
- Какви са взаимоотношенията между организациите, включително 

съществуващи или потенциални конфликти на интереси?  
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Тъй като решението се взема за всеки отделен случай, в дадена област на политика 

могат да бъдат включвани нови организации, а някои да отпаднат от конкретна 

консултация. Във всеки случай обаче ефективната обратна връзка е от определящо 

значение и между страните трябва да протича редовна комуникация.  
Информацията, която гражданските организации трябва да получат при 

мобилизация за участие в консултативен процес, съдържа:  
-  синтез на наличната информация по консултирания въпрос;  
-  потенциални въздействия;  
-  обяснения на основни термини, ако е необходимо;  
-  кои гледни точки трябва да бъдат отчетени, кой трябва да изкаже мнение и 

да бъде запознат с резултатите.  
 
Освен подаване на информация, процесът на мобилизиране може да включва 

искане на информация, оценка на ситуацията, привличане на организации или хора 

с разнообразни интереси и уведомяването, че се търси общо решение. Степента 

или интензитетът на участието зависи от целта на процедурата и до каква степен 

гражданското общество трябва или е подготвено да се включи.  
  

Етични норми 
 

Взаимодействието между управлението и гражданския сектор трябва да бъде 

подчинено на определени етични правила, които гарантират протичането на 

комуникацията по резултатен начин. Етичните правила произтичат от базови 

принципи на публичните комуникации като върховенство на закона, взаимно 

спазване на достойнството, почтеност и уважение, откритост и честност, изграждане 

на доверие, надеждност и внимателно управление на различните инте-реси на 

страните. 

Нормите целят гарантиране на консултативен процес и диалог, който има 

капацитета да доведе до приемане на решенията. Необходими условия за това са 

свобода на изразяването, разнообразие на гледните точки и толерантност към 

несъгласието. Между участниците не може да има обиди и провокации. Те трябва да 

се стремят да говорят на езика на събеседника и да избягват унизителни или крайни 

думи и изрази. 
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Универсални етични принципи за взаимодействие между гражданите и 

публичните власти 
 
1. Общественият интерес стои пред частния.  
2. Публичните ресурси са предназначени единствено за въпроси от общ 

интерес.  
3. Прозрачност: на участниците се предоставя ясна, пълна, точна и 

навременна информация.  
4. Уважение: признаване, приемане и ценене на човешките и 

конституционни права на всички граждани.  
5. Честност: има съвпадение между думи и дела.  
6. Справедливост: спазване на законите и правилата без фаворизиране или 

дискриминация.  
7. Отговорност: поемане на последствията от действия и бездействия. 

 
Иновативни форми за гражданско участие 

 
Как изглежда ангажирането на гражданите в управленския процес във все по-
глобализиращия се и технологичен свят?  
Правителствата имат огромен обем от задачи и не винаги разполагат с достатъчни 

ресурси за изпълнението им. По тази причина управлението в много държави 

прилага практики на отворени ино-вации, които от години се ползват от частния 

сектор за генериране на нови идеи, доброволен принос (за решаване на микро-
задачи) и широка основа за намиране на решения (като формата crowdsourcing). 

Поради своя характер на креативна активност, методът има ефекта и на 

емоционален ангажимент. 
Crowdsourcing е инициатива за събиране на информация, решаване на проблеми и 

изпълнение на задачи с помощта на широки кръгове хора, които генерират 

колективно знание. В процеса се смесват идеи от различни ъгли без традиционните 

предразсъдъци, за да се види какво се получава. 
 
През 2013 г. няколко от институтите на "Смитсониън" се обединяват за 

създаването на Център за цифровизация (Transcription center)19. През неговия сайт 

доброволци помагат на експертите да преписват ценни документи от архива, 

написани на ръка, като дневници, полеви записки, етикети на образци, корабни 

дневници и т.н. Доброволците са от целия свят. Те имат възможността да 

провеждат неформални дискусии на всяко тримесечие, да задават въпроси на 

персонала и да искат нови материали. Това е част от стратегията на Центъра да 
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направи доброволната работа при тях привлекателна. Благодарение на споделените 

открития и комуникацията си в социалните медии, доброволците разкриват скрити 

истории, правят сериозен принос към Уикипедия и други граждански научни 

проекти и помагат на персонала на музея да избира колекциите, които да бъдат 

разпространявани.  
Чрез цифровизация гражданите помагат за предоставяне на достъп до мислите на 

артисти, учени, изобретатели, революционери, историци, изразени в документите и 

публикациите от колекцията на "Смитсониън". Доброволците в проекта набират 

текстовете на изброените източници на компютър съгласно конкретни инструкции 

за всеки вид документ. Те могат да правят приноса си анонимно или да си създават 

акаунт. Във втория случай те имат възможност да преглеждат работата на 

останалите и да правят редакции, когато е необ-ходимо. Всяка седмица се добавят 

нови проекти. Центърът използва социалните медии, електронна поща и блог за 

връзка между доброволците и за да ги информира за колекциите. Когато 

транскрибират страниците, те могат да изтеглят безплатно документа в PDF фор-
мат. Създадените цифрови текстове се включват в базата данни на музея, която 

предлага разнообрази видове търсене. 

Друга инициатива от страна на гражданите е "civic hacking", творчески и често 

технологичен подход за решаване на обществени проблеми от широк спектър. Тя 

често включва използване на прави-телствени данни, но е изключително 

разнообразна като цели. "Гражданските хакери" не са непременно и само 

програмисти; те могат да бъдат дизайнери, учени, занимаващи се с данни, 

комуникатори, граждански активисти, предприемачи или всеки, който има желани-
ето да участва в разрешаването на проблеми. 

Иновативните методи за участие са предимно инициатива на гражданския сектор – 
НПО, мрежи и асоциации. Друга тяхна характеристика е големият брой и 

разнообразието на участниците. Тенденцията е категорично към увеличаващо се 

представителство на "третия сектор" посредством участие на организирани групи 

заинте-ресовани страни. В публикацията на Европейската комисия "Инова-тивни 

начини за обществено ангажиране"20 се говори дори за "четвъртия сектор" и 

неговото силно присъствие в областта на научните изследвания. "Четвъртият 

сектор" според авторите е нововъзникващо поле, съставено от групи участници, 

чиято формираща логика не е представителството на утвърдени интереси, а по-
скоро идеята за социално сътрудничество чрез хибридни мрежи. 

 

2.7. Капацитет и ресурси за ефективно гражданско участие 
Какви са необходимите ресурси за ефективно гражданско участие?  
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Условия на средата 

  
Участието изисква честен обмен на мнения и конструктивен диалог. Това може да 

бъде постигнато, ако са налице следните условия:  
-  зачитане правата на човека и основните свободи, върховенство на закона, 

спазване на фундаменталните демократични принципи, политически 

ангажимент, ясни процедури, общи пространства за диалог и подходящи ус-
ловия за развитие на жизнеспособно, плуралистично и устойчиво гражданско 

общество;  
-  създаване и поддържане на благоприятна среда от държавите, включваща 

политическа, правна (където е уместно) и практическа рамка, която 

гарантира на гражда-ните, неправителствените организации и гражданското 

общество като цяло ефективни права на свобода на сдружаване, свобода на 

събранията, свобода на изразяване и свобода на информацията;  
-  признаване, защита и подкрепа на ролята на гражданс-кото общество в 

плуралистична демокрация, неговите функции по отношение на 

застъпничеството и мониторинга на обществените дела и приноса му за 

изграждане на многообразно и жизнеспособно общество.  
 

Ресурси 

Конкретните ресурси за обезпечаване на участието са: 
Време  Гражданите се нуждаят от време да се запознаят с 

въпроса и с начина, по който могат да упражнят влияние 

върху предстоящите решения. Проучването, 

провеждането на срещи и организирането на кампании 

изисква време.  
Мобилизация  За да се постигне реално въздействие върху решени-ята, 

гражданите трябва да действат екипно. Броят е ключово 

важен в гражданското участие. Добрите резултати се 

нуждаят и от експертни съвети.  
Информация  Разпространението на информация е основен фактор в 

процеса, защото без нея гражданското участие е 

практически непостижимо. Гражданските организации 

трябва да са запознати със своите роли и отго-ворности. 

Медиите също са част от процеса.  
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Капацитет за участие 
 

Какво формира капацитета за участие? 
 

Инициатива, желание 

за промяна, 

настойчивост  

За да постигнат промяна, хората трябва да имат жела-
ние да участват. Много често инициативите са резултат 

от прякото въздействие на решението върху живота им. 

Постигането на промяна изисква настойчи-вост: ако 

гражданските организации се откажат след първия 

провал, шансовете ще бъдат минимални.  
Познаване на 

начините за участие, 

осведоменост  

Всички заинтересовани страни трябва да познават на-
чините за участие, да знаят как работят и какво може и 

не може да бъде постигнато. Но преди всичко граж-
даните трябва да са запознати с правата и отговор-
ностите си по отношение на управлението и процеса на 

вземане на решения. Те трябва да са подготвени да 

работят съвместно с управлението за решаване на 

проблеми.  
 
Прозрачност  Прозрачността се появява многократно в този наръч-ник, 

но причината за това е определящата й роля в процеса. И 

двете страни трябва да бъдат открити от-носно стъпките, 

които предприемат, за да повлияят една на друга.  
Податливост на 

влияние  
Това е ключов елемент на конструктивното участие на 

гражданите. Всички участници трябва да могат да 

преговарят и да си сътрудничат с другата страна. 
Използване на 

експерти  
Методите за участие на гражданите трябва да бъдат 

прилагани с участието на професионалисти в 

съответните области. 
 
 

Препятствия и рискове 
 
Какво може да попречи на ефективното участие на гражданите и техните 

организации във вземането на управленски решения? Различни фактори, сред 

които:  
-  липса на доверие (взаимно);  
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-  липса на сътрудничество между заинтересованите страни;  
-  ограничен достъп до информация;  
- непознаване на правата и отговорностите;  
-  страх от непознатото;  
-  отсъствие на увереност в собствените сили;  
-  липса на умения, култура на участие, опит в областта;  
-  липса на ресурси (опит, време, средства, умения);  
- липса на медийно внимание;  
-  нереалистични очаквания.  

 
Ангажирането с управленските решения не винаги в приоритет за 

заинтересованите страни. То може да се възприема като но-сещо рискове в случай 

на съмнения относно желанието на другата страна за конструктивно участие, 

потенциални конфликти между разнородни цели в съответната област (като да 

кажем между иконо-мическо развитие и екологична устойчивост). Освен това 

някои ор-ганизации разполагат с много ограничени ресурси и може да изберат да 

ги насочат към други цели. Участието може да доведе до допълнителен 

административен товар и практически трудности като забавяне и усложняване на 

решенията и нужда от време за разработване и създаване на съвместна визия и 

цели. Възможно е да не бъде пос-тигнато съгласие, което от своя страна може да 

доведе до трудности или прилагане на нови идеи.  
Също така заинтересованите страни може да не се чувстват сигурни как да се 

включат по начин, който е смислен и полезен – кой да участва, как да предизвикат 

интереса на организациите и как да разясняват сложни теми по разбираем начин. 

Възможни са и слабости в подхода – стратегиите нямат конкретни цели и мерки и 

нуж-дата от ангажиране не е ясна. Съществува и риска от претоварване.  
Ангажирането на гражданите често е възпрепятствано от съчетание от ограничено 

знание и сложност на темата, технически/на-учен характер на обсъжданите 

въпроси, широк обхват от потенци-ални въздействия върху обществото, трудности 

в "превеждането" на проблемите в конкретни аргументи, които са смислени за 

гражданите.  
Често срещан риск е липсата на лидерство за ангажиране на гражданите, т.е. няма 

организация, която да стимулира и организира участието.  
 

Как се преодоляват рисковете? 
-  Чрез гражданско образование и обучение;  
-  Кампании за обществено осведомяване;  
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-  Комуникационни стратегии;  
-  Изграждане на мрежи;  
-  Споделяне на опит;  
-  Партньорства;  
-  Доброволчество.  

 

3. ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ 
  
Съществуват някои инструменти и механизми, прилагани в цяла Европа, които 

осигуряват всеобща подкрепа за участие на гражданския сектор във вземането на 

решения:  
 
3.1. Е-участие  
 
Електронните инструменти предлагат огромен потенциал за подобряване на 

демократичната практика и участието в организираното гражданско общество. Те 

имат голям принос за прозрачността, отчетността и отзивчивостта на 

институциите, за по-голямо ангажиране на гражданите, за включването им в 

демократичния процес и за повишаване на неговата достъпност. За да може този 

потенциал да бъде реализиран в максимална степен, е-инструментите трябва да 

бъдат интегрирани от всички участници в процеса на вземане на решения: властите 

да направят възможно участието през тях, а гражданското общество да ги използва 

ефективно.  
Департаментът по икономически и социални въпроси на ООН е създал инструмент 

за измерване и оценка на ангажирането на гражданите и е-участието 

(METEP)22. Инструментът представлява аналитична рамка за оценяване на 

напредъка в е-участието, обмен на добри практики и натрупване на знание. 

Използва се за диагностика на успеха или неуспеха на инициативите на 

управлението на местно, регионално и национално ниво, като в дългосрочен план 

предвижда сравнения между държавите. Рамката се състои от две части, първата от 

които е теория, а втората е оценка. Състои се от два отделни етапа: първият е 

оценка на готовността на е-участие преди изпълнението с помощта на 

въпросници и събиране на данни и индикатори. След като приключи изпълнението 

се прави оценка на реалните практики на е-участие за проследяване на напредъка. 

За целта се използва въпросник за самооценка.  
Рамката METEP разглежда е-участието в политически и технически аспект. 
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Блок А –политически:  
Области на политики за е-участие  
А1: Правна рамка 
 
А2: Организационна рамка 
 
А3: Модалности и канали 
 
А4: Мерки за разпространение 
 

 

Блок Б –обществен:  
Видове действия за е -участие  
Б1: е -вземане на решения 
 
Б2: е -консултации 
 
Б3: е -информиране  
 

 

Блок В –технически: 
В1: отворени данни и отворено правителство 
 
В2: Социални медии 
 
В3: Мобилност 
 
В4: Други  
 

 
3.2. Структури за сътрудничество между НПО и управлението  
 

Много държави са създали координиращи органи за подпомагане на 

взаимоотношенията между гражданите и властите. Такива са лице за контакт за 

гражданското общество във всяко министерство или централно координационно 

звено като единен комуникатор; съвместни структури от рода на комисии с 

участието на заинтересо-ваните страни, работни групи, експертни съвети и други 

консултативни органи (постоянни или ad hoc) или коалиции от граждански 

организации, които кумулират ресурси и разработват общи позиции. 
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Пример  
 
Правителството на Хърватия е формирало Съвет за развитие на граж-данското 

общество под формата на консултативен орган за разширяване на 

сътрудничеството, насърчаване на филантропията, социалния капитал, 

партньорството и междусекторните връзки. Съветът изпълнява редица за-дачи, 

сред които:  
-  участие в непрекъснат мониторинг и анализ на публичните поли-тики, 

отнасящи се до или засягащи развитието на гражданското общество в 

страната;  
-  изразяване на мнения и становища по законопроекти, засягащи раз-

витието на гражданското общество и търсене на подходящи начини за 

включване и ангажиране на гражданските организации в обсъждането на 

регулации, стратегии, програми на национално и европейско ниво и 

взаимодействие с публичния и частния сектор;  
-  планиране на приоритетите на националните програми за публично 

финансиране на проекти на граждански организации и анализ на 

годишните доклади за дейността на министерствата и агенциите за 

финансирани програми и проекти;  
-  участие в програмирането за използването на фондовете на ЕС, ос-новани 

на ефективна система за консултации;  
-  взаимодействие с хърватските представители на гражданското общество в 

Европейския икономически и социален комитет за формулиране на 

граждански позиции на ниво Европейски съюз;  
-  избор на представители на гражданското общество в комитети, кон-

султативни и работни групи по искане на държавни органи, министерства и 

други власти.  
 
Публичните администрации са длъжни да предоставят точна информация за 

своите решения за финансиране на граждански сдружения за последната 

финансова година през Службата за сътрудничество с граждански организации. 

 
3.3. Рамкови документи за сътрудничество между НПО и управляващите  
 
В много европейски държави са сключени рамкови споразумения за определяне на 

роли, отговорности, процедури и инициативи за сътрудничество. Тези документи 

поставят ясна основа на взаимодействието и така улесняват диалога и взаимното 

разбирателство.  
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Пример  
 
Холандското правителство предприе действия за стратегическо партньорство за 

лобиране и застъпничество за периода 2016-2020 г. под наименованието "Диалог 

и несъгласие". В специална процедура бяха избрани 25 организации на 

гражданското общество/консорциуми от организации, отговарящи на определени 

базови критерии, за ролята на стратегически пар-тньори. Партньорството се 

основава на доверие в доказаните им качества, постигнати резултати и 

стратегически потенциал. Избраните организации работят с отговорния министър 

за постигане на съвместно определена стратегическа цел.  
Така формулираната задача изисква реално сътрудничество и ангажимент от 

двете страни. Общият анализ е произвел обща визия за добавената стойност на 

партньорството. Партньорските действия се провеждат в Холандия, на 

международната арена и в държави, нуждаещи се от подпомагане.  
Гражданските организации са представили на министъра предложение за 

програма, която формира основата за разпределяне на финансирането. Условието 

е дейностите и резултатите в програмата да са свързани със стратегическата цел и 

да укрепват капацитета за застъпничество и лобиране на организациите. Всеки 

партньор има свои мрежи, опит, качества и инструменти, а общото знание 

увеличава шансовете за успех. Съчетаването на експертиза и капацитет – 
дипломатическия опит на министерството и кон-тактите, мрежите и специфичната 

експертиза на гражданските организации – се оказва ефективен механизъм за 

постигане на резултати. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ И ФОРМИ ЗА ГРАЖДАНСКО 

УЧАСТИЕ 
 
 
1. НИВА НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ  

 
В зависимост от това до каква степен гражданите и техните организации са 

включени в процеса на вземане на решения, разграничаваме формите информиране, 

консултиране, диалог и партньорство. Всички те могат да се прилагат на всеки етап 

от процеса на вземане на решения. Начините на приложение са разгледани подробно 

в следващия раздел. 
 

Информиране  
 
Достъпът до информация е основа на всички следващи стъпки за включване на 

гражданския сектор във вземането на управленски решения. Информирането се 

прилага на всички етапи от процеса и не изисква взаимодействие и включване. 

Това е еднопосочно действие от управлението към гражданите, което ги 

приобщава към решенията. 
 

 

Консултиране  
 

 

При тази форма на инициатива властите търсят мнение от гражданските 

организации по конкретни теми или промени в политиката. 

Консултирането включва информиране за готвени промени в политиката и 

покана за изразяване на коментари, мнения и обратна връзка. 

Инициативата и темите произлизат от властите. Консултациите са 

подходящи на всички етапи от процеса и особено на етапите разработване 

на политика, наблюдение на изпълнението и промени в нормативната 

уредба. 
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Диалог 
 
 Инициативата за диалог може да бъде и на двете страни, а самият диалог се 

случва в два формата: широк или диалог за сътрудничество. Широкият диалог 

е двупосочна комуникация, резултат от взаимен интерес и потенциални 

споделени цели за осигуряване на редовен обмен на мнения. Формите варират от 

открито обществено изслушване до специализирани срещи между НПО и 

властите. Дискусията е широкообхватна и не е непременно свързана с протичащ 

процес на разработване на политика. Диалогът за сътрудничество се основава на 
взаимен интерес за разработване на конкретна политика. Той обикновено води до 

съвместни препоръки, стратегия или законодателство. При него срещите са чести 

или редовни и води до съгласувани резултати. Диалогът е много ценен на всички 

етапи от процеса, но е ключов за определяне на дневния ред, за разработване и 

преформулиране на решения. 
 

 
 

Партньорство 
 

 

Партньорството предполага споделени отговорности на всеки етап от 

процеса от определянето на дневния ред през разработването, определяне 

на решение и прилагане на политиката. Това е най висшата форма на 

участие. На това ниво има тясно сътрудничество, като се запазва 

независимостта на гражданските организации. Те имат правото да 

провеждат кампании и да действат независимо от участието си в 

партньорство. Възможни дейности в партньорство са делегиране на 

конкретни задачи на гражданските организации, форуми и създаване на 

органи за вземане на съвместни решения, включително за разпределяне на 

ресурси. Партньорство може да се формира на всеки етап от процеса и е 

особено подходящо за определяне на дневния ред или при прилагането на 

политики. 
Ползите от прилагането на описаните форми на взаимодействие са 

теоретично обосновани и проверени в практиката. С тяхна помощ 

управлението си осигурява възможности за подобро информиране на 

обществото за своята работа, намира нови партньори за изпълнението на 

политики, привлича ресурси и дава гаранции, че законите и регулациите 

отчитат нуждите на заинтересованите страни. 
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2. ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

  
2.1. Европейска комисия 

Европейска гражданска инициатива 
 
 Според чл. 11, ал. 4 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) най-малко 

един милион граждани на Съюза, могат да организират инициатива, с 

която да приканят Европейската комисия (ЕК) да представи подходящо 

предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, 

за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на 

Договорите е необходим юридически акт на Съюза. Процедурите и 

условията за осъществяване на Европейската гражданска инициатива 

са определени в чл. 24, ал. 1 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), въз основа на който е приет Регламент (ЕС) 

№ 211/2011 на Европейския парла-мент и на Съвета от 16 февруари 2011 

г. относно гражданската инициатива.  
Европейската гражданска инициатива дава възможност на гражданите да 

предлагат конкретни законодателни промени във всяка област, в която EK 

има правомощия да предлага законодателство. Такива са околна среда, 

селско стопанство, енергетика, транспорт или търговия. Инициативата е 

начин граждани от различни държави от ЕС да обединят усилията си по 

въпрос от взаимен интерес, за да повлияят на изработването на конкретна 

политика на ЕС.  
Европейската гражданска инициатива следва да се разглежда в контекста на 

други средства, чрез които гражданите могат да отнесат определени въпроси 

до институциите на Съюза и които се със тоят най-вече от диалог с 

представителните организации и гражданското общество, консултации със 

заинтересованите страни, петиции и жалби до омбудсмана.  
 
 
С гражданска инициатива могат да бъдат предложени правила във всички 

области, в които ЕК има правомощия да предлага законодателство. Това са: 
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Област на политиката  

 

Членове от ДФЕС 
 

Безопасност на храните  
 

членове 43, 168-169  
 

Борба с измамите  
 

член 325  
 

Бюджет  
 

членове 310-324  
 

Външна търговия  
 

членове 206-207  
 

Вътрешен пазар и свободно движение 

на стоки  
 

членове 26-29, 114 и 115  
 

Гражданска защита  
 

член 196  
 

Данъчно облагане  
 

членове 110-113  
 

Енергетика  
 

член 194  
 

Защита на потребителите  
 

член 169  
 

Икономическа и парична политика  
 

членове 119-144  
 

Информационно общество  
 

членове 179-190  
 

Конкуренция  
 

членове 101-109  
 

Култура  
 

член 167  
 

Митници  
 

членове 30-33  
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Научни изследвания и иновации  
 

членове 179-190  
 

Недискриминация и гражданство  
 

членове 18-25  
 

Образование, обучение, младеж и 

спорт  
 

членове 165-166  
 

Обществено здравеопазване  
 

член 168  
 

Околна среда и действия в областта 

на климата  
 

членове 191-193  
 

Правосъдие, свобода и сигурност:  
-  политики относно гранични 

проверки, убежище и имиграция  
-  съдебно сътрудничество  
- полицейско сътрудничество  

 

 
членове 67-89  
членове 77-80  
членове 81-86  
членове 87-89  

Промишленост и предприемачество  
 

член 173  
 

Развитие и сътрудничество  
 

членове 208-213  
 

Разширяване  
 

ДЕС – член 49 член 212  
 

Регионална политика – 
Икономическо, социално и 

териториално сближаване  
 

членове 174-178, членове 162-164  
 

Свободно движение:  
-  хора  
-  услуги  
-  капитали  

 

 
членове 45-55  
членове 56-62  
членове 63-66  

Селско стопанство и рибарство  
 

членове 38-44  
 

Транспорт  
 

членове 90-100  
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Трудова заетост и социални въпроси  
 

членове 145-161  
 

Туризъм  
 

член 195  
 

Хуманитарна помощ  
 

член 214  
 

Важно: Този списък обхваща по-общите 

области на политиката, посочени в 

Договорите за ЕС, и може да не е 

изчерпателен, за справка, вижте пълния 

текст на Договорите. 

 

 
За да се организира инициатива е необходимо създаване на граждански комитет, 

съставен от поне 7 граждани на ЕС, които живеят в 7 различни държави членки и 

са на възраст, на която имат право да гласуват (съгласно законодателството на 

съответната дър-жава). Преди да започнат събирането на изявления за подкрепа от 

гражданите, гражданския комитет трябва да изпрати искане за ре-гистрация на 

предложената от тях инициатива в официалния регистър на ЕК – 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative.  
За регистрация на дадена инициатива, организаторите трябва да предоставят, на 

един от официалните езици на ЕС, следната информация:  
-  наслов на предложената гражданска инициатива;  
- цели на предложената гражданска инициатива, с която Комисията се 

приканва към действие;  
-  разпоредби на Договорите, които според организаторите имат отношение 

към предложеното действие;  
-  лични данни на 7-те членове на гражданския комитет, като се посочват 

представителят и заместникът, техните адреси и телефонни номера;  
-  документи, с които се доказват пълните имена, пощенските адреси, 

гражданството и датите на раждане на всеки от седемте членове на 

гражданския комитет;  
-  всички източници на подкрепа и финансиране за предложената гражданска 

инициатива на стойност над 500 евро на година и на спонсор.  
 
Комисията регистрира предложената инициатива до 2 месеца след получаване на 

искането, ако са изпълнени следните условия:  
-  гражданският комитет е образуван и лицата за контакт са определени;  
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-  предложената инициатива не попада по очевиден начин извън обхвата на 

правомощията на ЕК;  
 
предложената инициатива не е в явна злоупотреба, несериозна или злонамерена; и  

-  предложената инициатива не е в явно противоречие с ценностите на Съюза, 

установени в член 2 от ДЕС.  
Всички регистрирани инициативи се публикуват на уебсайта за граждански 

инициативи http://ec.europa.eu/citizens-initiative.  
След потвърждаване на регистрацията на предложената инициатива 

организаторите могат да започнат да събират изявления (подписи) за подкрепа от 

гражданите. Те разполагат с 12 месеца, за да съберат изисквания брой изявления за 

подкрепа. Изявления в подкрепа на инициативата се събират във всяка от 

участващите държави членки. По време на цялата процедура организаторите 

трябва да спазват действащото законодателство относно защитата на данните.  
Изявления за подкрепа се събират на хартия и/или онлайн. Преди да започнат да 

събират изявления за подкрепа онлайн, организаторите трябва да поискат от 

съответните национални органи да удостоверят, че тяхната онлайн система 

отговаря на изискванията, и да публикуват на своя уебсайт полученото 

удостоверение.  
Минималните прагове за всяка участваща държава се определят по формула, 

основана на броя на нейните представители в Евро-пейския парламент (ЕП), 

умножен по 75028 (за България прагът е 13 500).  
След като организаторите съберат необходимия брой изявления за подкрепа, те 

трябва да поискат от компетентните национални органи в съответната държава 

членка, в която са събрали изявления, да удостоверят броя на валидните изявления, 

събрани за съответната страна. Националните органи разполагат с 3 месеца, за да 

удостоверят броя на валидните изявления за подкрепа. Те могат използват 

подходящи начини за проверка на изявленията, включително случайни извадки. 
След като организаторите получат удостоверенията от компетентните национални 

органи, доказващи, че са събрали изисквания брой изявления за подкрепа (общо 1 
милион изявления, като опре-деленият минимум трябва да е достигнат в поне 7 

държави членки), те внасят инициативата в ЕК заедно с информация за подкрепата 

и финансирането, които са получили за нея.  
В рамките на 3 месеца след внасянето на дадена инициатива:  

-  представители на ЕК се срещат с организаторите, които представят 

повдигнатите в инициативата въпроси;  
-  организаторите имат възможност да представят инициативата си на 

публично изслушване в ЕП;  
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-  ЕК приема официален отговор, в който посочва какви действия ще 

предложи в отговор на гражданската инициатива, ако смята да предложи 

такива, както и причините за своето решение.  
 
Отговорът на ЕК следва да бъде под формата на официално съобщение, прието от 

колегиума на членовете на Комисията и се публикува на всички официални езици 

на ЕС. ЕК може да представи само предварителното си становище по въпроса и да 

реши да из-върши по-нататъшни проучвания, преди да вземе окончателно ре-
шение. Комисията не е длъжна да предложи законодателство в резултат на 

инициатива. Ако Комисията реши да изготви законода-телно предложение в 

отговор на гражданска инициатива, предложението се изпраща до законодателните 

органи (обикновено ЕП и Съвета) и започва съответната законодателна процедура. 

Ако предло-жението бъде прието, то се превръща в закон.  
Европейската гражданска инициатива допринася за укрепването на демократичното 

функциониране на Съюза чрез участието на гражданите в неговия демократичен и 

политически живот. Гражданите, подкрепили успешна гражданска инициатива, 

осъзнават, че могат да упражнят реално влияние на ниво ЕС. Стимулират се формите 

на колективно действие и инициативи за общоевропейски кампании и дебати. 
 
Обществени консултации на Европейската комисия  
 
Европейската комисия редовно търси мнението на гражда-ните и 

заинтересованите лица, когато разработва политики и законодателни 

актове. Чрез участие в обществени консултации, гражданите на ЕС могат 

да се произнасят по инициативи на ЕК и да дават принос за подготвителната 

работа по законодателството на ЕС на различни етапи от процеса. В 

стремежа си да постига по-добри резултати ЕК предприема конкретни 

инициативи за включване в политическия и законотворческия процес на 

гражданите и специално онези от тях, които са засегнати от политиките и 

правните актове законите. 

Като част от Програмата за по-добро регулиране  ЕК прави процеса на 

създаване на законодателство и политики по-достъпен и се вслушва повече в 

мненията на хората, засегнати от тях. По-доброто регулиране разчита на факти 

и прозрачен процес, в който гражданите и заинтересованите страни (като 

например предприятия, държавни администрации и изследователи) участват на 

всеки етап от политическия и законодателния процес.  
ЕК търси приноса на широк кръг заинтересовани страни, в т.ч. професионални 

и бизнес сдружения, профсъюзи, предприятия, неправителствени и граждански 
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организации, гражданите, академични и изследователски институции, 

обществото като цяло, при изготвяне на:  
-  пътни карти и първоначални оценки на въздействието, когато ЕК 

представя нови идеи за политики и законодателство.  
- проекти на законодателни актове или политически предложения, приети 

от ЕК, включително съпътстващите оценки на въздействието;  

-  проекти на делегирани и изпълнителни актове на ЕК.  

-  оценки и проверки за пригодността на съществуващи закони;  

-  оценки за прилагането на съществуващи политики и закони.  
 

 
Установената практика предвижда изразяване на мнението на гражданите и 

заинтересованите страни чрез онлайн инструменти, както и комбинация от 

писмени инструменти за консултация (използвани както за открити обществени, 

така и за целенасочени консултации) и по-пряко взаимодействие със 

заинтересованите страни. Комисията може също така да потърси експертен опит в 

дадена област и да се насочи към конкретни групи от заинтересовани страни, нап-
ример чрез:  

-  целеви консултации;  
-  заседания;  
-  работни срещи;  
-  семинари;  
-  срещи с малки предприятия;  
-  форуми за онлайн дискусии.  

 
В зависимост от вида на консултирания документ се ползват и полуструктурирани 

въпросници с отворени въпроси. Повечето участници предпочитат въпросника 

пред изцяло отворения формат.  
Сроковете за провеждане на обществените консултации зависят от предмета на 

съответната консултация, като са предвидени съответните минимални срокове.  
Комисията се стреми да публикува информацията за обществените консултации на 

възможно най-много официални езици на ЕС. В някои случаи тази информация е 

достъпна само на един или само на няколко езика. Въпреки това, участниците 

могат да изпращат своите мнения и коментари на всеки от официалните езици на 

ЕС.  
Провеждането на обществените консултации се организира чрез оповестените 

правила за участие30, които предвиждат регистрация на страницата на конкретната 

инициатива или използване на профил в социалните медии.  
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Следното съдържание се счита за неподходящо в обществени консултации и се 

отстранява от сайта на Комисията:  
-  обидни, неприлични, вулгарни, клеветнически, изразяващи омраза, 

ксенофобски, заплашителни или сексу-ално-ориентирани коментари;  
-  реклами на сайтове или продукти;  
-  повтарящо се съдържание (публикувано многократно);  
-  коментари извън темата, които не са свързани с предложеното 

законодателство/политика;  
-  връзки към незаконен или пиратски софтуер.  

 
За осигуряване на прозрачност организациите и представителите на бизнеса, 

участващи в консултациите, е препоръчително те да се регистрират в Регистъра за 

прозрачност на ЕС31.  
Обществените консултации допринасят за отвореността и прозрачността на взетите 

решения и дават възможност на гражданите и заинтересованите страни да направят 

принос по време на целия процес. Решенията на ЕС се основават на данни и 

доказателства и на разбиране на очакваните въздействия. Регулаторната тежест 

върху бизнеса, гражданите и публичните администрации се намалява във 

възможната степен. 
 
3.ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В БЪЛГАРИЯ 
 
3.1. Гражданско участие на национално ниво 
 

Национален  референдум 
 
Референдумът е форма на пряко участие на гражданите в уп-равлението, уредена 

в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление (ЗПУГДВМС). Ре-ферендум може да се провежда на национално 

и местно ниво. Прин-ципите на прякото участие на гражданите в управлението, 

определени в чл. 2 от ЗПУГДВМС, са:  
-  свободно изразяване на волята;  
-  общо, равно и пряко участие с тайно гласуване;  

-  равен достъп до информация по поставения за решаване въпрос;  
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-  еднакви условия за представяне на различните стано-вища.  
 
Референдумът е колективно решение с мнозинство на гласовете и изисква 

гражданска компетентност по поставените въпроси. Условие за такава 

компетентност е въпросите да са разбираеми за всички.  
Национален референдум се провежда за пряко решаване от гражданите на 

въпроси с национално значение от компетентността на Народното събрание 

(няколко от тях са изключени: за основни компетенции на институциите в 

страната, размера на данъците и осигуровките, държавния бюджет и вътрешната 

организация на Народното събрание). Същевременно е посочено ясно, че с 

референдум не могат да бъдат решавани въпроси, по които Конституцията 

предвижда свикване на Велико народно събрание, нито да се променят основни и 

неотменими човешки права (правото на живот, забранатаза мъчения, 

презумпцията за невинност, свободата на съвестта, мисълта и вероизповеданието, 

неприкосновеността на личния живот).  
Провеждането на национален референдум става след решение на Народното 

събрание. Инициативата за произвеждане на национален референдум може да 

бъде от:  
-  не по-малко от една пета от народните представители;  
-  Президента на Републиката;  
-  Министерския съвет;  
-  не по-малко от една пета от общинските съвети в стра-ната;  

-  инициативен комитет на граждани с избирателни права, събрал не по-
малко от 200 000 подписа на граждани с избирателни права.  

 
С решение Народното събрание може да одобри предложението за произвеждане 

на референдум с въпроса или въпросите, по които се предлага да бъде проведено 

гласуването, или мотивирано да го отхвърли. Народното събрание е длъжно да 

приеме решение за произвеждане на национален референдум, когато това е 

поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-
малко от 400 000 български граждани с избирателни права и не противоречи на 

ограниченията по чл. 9, ал. 2, 3 и 4 от ЗПУГДВМС.  
Инициативният комитет на граждани трябва да има от 5 до 15 членове, които имат 

избирателни права. Инициативният комитет уведомява писмено председателя на 

Народното събрание за започването на подписката за референдум и за поставения 

за гласуване на референдума въпрос. Инициативният комитет организира и 

координира събирането на подписката, а след събирането на подписите – 
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комплектова необходимите документи и внася подписката в Народ-ното събрание. 

Подписката се внася и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на 

гражданите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са 

вписани в подписката. 
Председателят на Народното събрание организира създаването и воденето на 

публичен регистър, в който се вписват предложенията за произвеждане на 

национален референдум и инициативните комитети на граждани.  
Председателят на Народното събрание незабавно изпраща подписката на Главна 

дирекция "Гражданска регистрация и адми-нистративно обслужване" в 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която в срок до 

45 дни извършва служебна проверка. При установяване на нередности в 

подписката председателят на Народното събрание уведомява инициативния 

комитет и определя едномесечен срок за тяхното отстраняване. Народното 

събрание обсъжда подписката, ако тя отговаря на определените в закона 

изисквания и може да редактира, но без да променя смисъла на съдържащия се в 

предложението въпрос или въпроси, както и тяхната поредност.  
Народното събрание приема решение по предложението за референдум на едно 
гласуване в срок до три месеца от внасянето на предложението или след 

отстраняване на установените нередности.  
Президентът на Републиката определя датата на референдума, която не може да е 

по-рано от два и по-късно от три месеца от датата на обнародване на решението 

на Народното събрание. Организационно-техническата подготовка на 

националния референдум се осъществява от Министерския съвет.  
Решението, прието с национален референдум, не подлежи на последващо 

одобрение от Народното събрание. При необходимост Народното събрание 

приема акт за изпълнение на решението.  
Референдумът е най-пряката форма на демократично участие на гражданите. Той 

осигурява възможността народът като върховен суверен да има думата при 

определяне и формиране на държавната политика и да участва в управлението на 

държавата. Същевременно провеждането на референдум крие известни рискове, 

като например начина на формулиране на въпроса. 
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                                    Национален референдум 1.  
Цел:  
 

Национален референдум се произвежда за пряко ре-
шаване от гражданите на въпроси с национално зна-
чение от компетентността на Народното събрание  
 

Нормативно основание:  
 

Раздел II "Национален референдум" от Закона за 

пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление (ЗПУГДВМС)  
 

Кой може да бъде 

инициатор?  
 

Предложение до Народното събрание за провеж-
дане на национален референдум може да бъде нап-
равено от:  

-  не по-малко от една пета от народните 

представители;  
-  Президента на Републиката;  
-  Министерския съвет;  
-  не по-малко от една пета от общинските 

съвети в страната;  
-  инициативен комитет на граждани с избира-

телни права, събрал не по-малко от 200 000 
подписа на граждани с избирателни права.  

 
Народното събрание е длъжно да приеме решение за 

произвеждане на национален референдум, когато 

това е поискано от инициативен комитет с под-
писка, съдържаща подписите на не по-малко от 400 

000 български граждани с избирателни права.  
Кой може да участва?  
 

Гражданите на Република България с избирателни 

права, които имат постоянен адрес на територията 

на страната към деня на насрочване на референдума  
 

Как се провежда?  
 

Организационно-техническата подготовка на 

нацио-нален референдум се осъществява от 

Министерския съвет, който организира издаването 

на информацио-нен лист, съдържащ:  
- въпроса или въпросите за референдума;  
- кратка информация за мотивите за произвеж-

дане на референдума;  
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-  информация за времето, мястото и реда за 

произвеждане на референдума.  
 
Във връзка с референдума се провежда информаци-
онно-разяснителна кампания, като се гарантират ед-
накви възможности за представяне на различните 

становища по предмета на референдума.  
В подкрепа на въпроса или въпросите на референ-
дума и на алтернативната позиция могат да се ре-
гистрират партии, коалиции и инициативни коми-
тети.  
Всеки гражданин има право да получи информация 

за различните позиции по въпроса или въпросите на 

референдума. Общините предоставят безвъзмездно 

на инициативния комитет и на застъпници на алтер-
нативната позиция подходящи помещения за про-
веждане на обсъждания и други прояви по въпроса 

или въпросите на референдума.  
Информационно-разяснителната кампания започва 

30 дни преди датата на произвеждане на референ-
дума и приключва 24 часа преди него.  

Права на участниците:  
 

Във връзка с провеждането на национален референ-
дум, гражданите имат право да:  

- участват в инициативи за провеждане на 

национален референдум;  
- подкрепи чрез подписа си инициативи за 

провеждане на национален референдум;  
- получават подробна информация по темата на 

референдума и разяснения в рамките на 

съответните информационни кампании;  
- гласуват на национален референдум.  

 
Реализиране на участието  
 

Всеки гласоподавател гласува, като отбелязва изб-
раният от него отговор на въпроса/въпросите в бю-
летината. В случаите, в които въпросите, по които се 

провежда референдум са повече от един, гласо-
подавателят не е длъжен да отговори на всички въп-
роси.  
Бюлетината се поставя в плик, който се пуска в из-
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бирателната кутия.  
Срокове:  
 

Подписка за произвеждане на национален референ-
дум се внася в Народното събрание не по-късно от 

три месеца след уведомлението за започване на под-
писката за референдум. Ако в този срок подписката 

не бъде внесена, процедурата се прекратява от пред-
седателя на Народното събрание, което се вписва в 

регистъра по чл. 10, ал. 3.  
Председателят на Народното събрание незабавно 

изпраща подписката на Главна дирекция "Граждан-
ска регистрация и административно обслужване" в 

Министерството на регионалното развитие и благо-
устройството, която в срок до 45 дни извършва слу-
жебна проверка.  
В случаи на установени нередности в подписката 

председателят на Народното събрание уведомява 

инициативния комитет и определя едномесечен срок 

за тяхното отстраняване.  
Народното събрание приема решение по предложе-
нието за референдум на едно гласуване в срок до три 

месеца от внасянето на предложението или от 

отстраняването на установените нередности.  
Президентът на Републиката определя датата на ре-
ферендума, която не може да е по-рано от два и по-
късно от три месеца от датата на обнародване на ре-
шението на Народното събрание.  

Обратна връзка:  
 

Централната комисия за произвеждане на национа-
лен референдум обобщава данните и обявява резул-
татите от гласуването в срок до 5 дни след прик-
лючване на гласуването.  
Предложението, предмет на референдума, е прието, 

ако в гласуването са участвали не по-малко от учас-
твалите в последните избори за Народно събрание и 

ако с "да" са гласували повече от половината от 

участвалите в референдума избиратели.  
Решението, прието чрез национален референдум, се 

обнародва в "Държавен вестник" от председателя на 

Народното събрание в тридневен срок след получа-
ването му от Централната комисия за произвеждане 
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на национален референдум след изтичане на срока 

за обжалване или след влизането в сила на съответ-
ното решение на Върховния административен съд.  
Решението, прието чрез национален референдум, 

влиза в сила от деня на обнародването му и не под-
лежи на последващо одобрение от Народното съб-
рание.  
Ако в срок до три месеца след обявяване на резул-
тата от референдума Народното събрание не при-
веде свой акт в съответствие с изразената от гласо-
подавателите воля, този акт не се прилага в частта, 

която противоречи на решението на референдума.  
Повече информация:  
 

Закон за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) – 
https://www.parliament.bg/ 
referendum/?page=act&lng=  
Регистър на предложения за провеждане на 

национален референдум – https://www.parliament.bg/ 
referendum/?page=reg&lng=  

 
Национална гражданска инициатива 
  
Гражданската инициатива е форма на пряко участие на гражданите в 

управлението, уредена в Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). Гражданската инициатива 

може да се произвежда на европейско, национално и на местно ниво.  
По същността си гражданската инициатива е отправяне на предложение от група 

граждани към Народното събрание или към органите на държавната власт за 

решаването на определен въпрос от национално значение. Както и за останалите 

форми на участие, за нея също е предвидена определена процедура.  
Процедурата за национална гражданска инициатива изисква първо да се учреди 

събрание от поне 50 души с избирателни права. Събранието избира инициативен 

комитет, състоящ се от 3-7 членове, включително председател. Не е предвидено 

изискване за ре-гистрация на инициативния комитет. Събирането на подписка в 

подкрепа на инициативата се определят с решение на събранието. Местата за 

събиране на подписи се съгласуват със съответния кмет. Определят се също ред и 
срок за събиране на подписите, който за на-ционалната инициатива не може да 

бъде по-дълъг от 3 месеца.  
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Подготовката и финансирането на подписката е задача на инициативния комитет. 

Към нея има определени от закона изисквания, като:  
→ Бланката за подписката се одобрява от събранието, което е приело решения за 

организиране на национална гражданска инициатива;  

→ Бланката да съдържа на всяка страница мястото, където е учредена (община, 

населено място, район) и пореден номер;  
 
Гражданите с избирателни права вписват имена, ЕГН и адрес и полагат подписа 

си;  

→ На отделен ред се отбелязва, че личните данни на участниците няма да бъдат 

използвани за други цели, освен за целите на подписката;  

→ За да бъде инициативата определена за валидна не е нужен определен брой 

подписи.  
 

 
Подписката се внася от инициативния комитет до съответния орган. В 3-месечен 

срок от внасянето органът е длъжен да обяви решението си и мерки за изпълнение 

във връзка с инициативата, и да уведоми писмено инициативния комитет. 

Решението и мерките се обявяват на официалния сайт на институцията, в един 

национален ежедневник и чрез обществените електронни медии.  
Гражданската инициатива помага на гражданите да ангажират институциите със 

своята кауза. Нормативно уредените функции на органа на властта го принуждават 

да реагира на гражданската ини-циатива, поради което тя придобива потенциал за 

влияние върху крайното решение на обществения проблем.  
Гражданската група, която движи инициативата, има неформална и гъвкава 

структура, която й дава свободата да определя стратегиите си за действие. 

Използва мобилизиращата сила на диалога. Предполага се, че самият процес на 

участие и усещането за овластяване, което то дава, ще създаде стимули за 

политическо ангажиране, спазващо принципите на участието.  
Гражданската инициатива има потенциала да превърне промя-ната на политиката в 

необходимост и създава силно усещане за право на включване и "собственост" 

върху проблема. Утвърждава правото на гражданите да бъдат изслушвани.  
Конфликтът между групи с различни интереси не се стреми към намиране на 

компромисно решение, а към протичане на трансформиращ процес, в който групите 

развиват практиката на отго-ворно колективно мислене, което включва и другия. 
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                         Национална гражданска инициатива 2.  

Цел:  
 

Представяне на предложения до Народното 

събрание или до органите на централната 

изпълнителна власт за решаване на въпроси от 

национално значение  
 

Нормативно основание:  
 

Глава трета "Гражданска инициатива" от Закона за 

пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление (ЗПУГДВМС)  
 

Кой може да бъде 

инициатор?  
 

Националната гражданска инициатива се органи-
зира по решение на събрание на не по-малко от 50 
граждани с избирателни права  
 

Кой може да участва?  
 

Гражданите на Република България с избирателни 

права, които имат постоянен адрес на територията 

на страната  
 

Как се провежда?  
 

Национална гражданска инициатива се осъществява 

чрез подписка. Всеки гражданин с избирателни 

права може да положи подписа си еднократно в 

подписката.  
Инициативният комитет организира информаци-
онна кампания и обществени дискусии във връзка с 

предложението, по което се провежда подписката.  
Разходите във връзка с организирането на подпис-
ката се финансират от граждани и юридически лица, 

като за целта инициативният комитет открива 

специална набирателна сметка.  
Инициативният комитет внася подписката в Народ-
ното събрание или в съответния орган на изпълни-
телната власт.  

Права на участниците:  
 

Гражданите имат право да:  
- се включат в събрание за организиране на 

националната гражданска инициатива, в 

инициативен граждански комитет;  
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- участват в информационна кампания и 

обществени дискусии във връзка с 

националната гражданска инициатива;  
- получават информация по темата на 

националната гражданска инициатива;  
- подкрепят чрез подписа си националната 

гражданска инициатива.  
 

 

Реализиране на участието  
 

Чрез участие в събрание за организиране на 

нацио-нална гражданската инициатива и/или 

поставяне на подпис в подписката за нея.  
 

Срокове:  
 

Срокът за събиране на подписи в подкрепа на наци-
онална гражданската инициатива е 3 месеца от про-
веждането на събранието за организиране на иници-
ативата.  
 

Обратна връзка:  
 

Органите, до които е отправена подписката за наци-
онална гражданска инициатива, са длъжни да разг-
ледат направените предложения и в тримесечен срок 

от връчването на подписката да обявят своето 

решение и мерките за неговото изпълнение на сво-
ите интернет страници, в един национален ежеднев-
ник и по обществените електронни медии.  
В същия срок съответния орган писмено уведомява 

инициативния комитет за своето решение и за мер-
ките за неговото изпълнение.  

Повече информация:  
 

Закон за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) – 
https://www.parliament.bg/ 
referendum/?page=act&lng=  
 

 
 
3.2. Народно събрание 
Народното събрание на Република България (НС) осъщест-вява законодателната 

власт и упражнява парламентарен контрол. Гражданите или организациите имат 

право на жалби, предложения и петиции до НС съгласно действащото 

законодателство – чл. 45 от Конституцията, Глава осма "Предложения и сигнали" 
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от Админист-ративнопроцесуалния кодекс, чл. 18 от Закона за нормативните ак-
тове и др.  
В Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС)37 

са предвидени редица форми за гражданско участие в работата на НС, като:  
- участие на представители на юридически лица с нестопанска цел, 

регистрирани за осъществяване на общест-венополезна дейност в 

заседанията на Консултативния съвет по законодателството – чл. 8, ал. 7 от 

ПОДНС;  
- възможност за създаване на обществени съвети от представители на 

неправителствени организации към постоянните комисии на Народното 

събрание, които консултират съответната постоянна комисия – чл. 25, ал. 4 

от ПОДНС;  
- създадена е постоянна Комисия по взаимодействието с неправителствените 

организации и жалбите на граж-даните, която съгласно чл. 39 от ПОДНС:  
- осъществява диалог и взаимодействие с представители на 

неправителствените организации, включително като провежда обществени 

обсъждания по въпроси от значим обществен интерес;  
- осъществява парламентарно и гражданско наблюдение на дейността на 

държавните регулаторни органи чрез публични обсъждания;  
- заключенията от обсъжданията се изпращат на водещите комисии;  
- разглежда предложенията за референдуми и граждански инициативи по 

Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление, както и петиции по чл. 45 от Конституцията;  
- разглежда жалби, сигнали и предложения на гражданите при условия и по 

ред, определени с вът-решните правила на комисията.  
- към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и 

жалбите на гражданите е създа-ден Обществен съвет от представители на 

неправителствени организации, който консултира комисията – чл. 40 от 

ПОДНС;  
- представители на неправителствени организации могат да представят 

писмени становища и по тяхна инициатива имат право да присъстват на 

заседанията на комисиите и да вземат участие в разискванията по 

разглежданите проекти на актове на НС – чл. 42 от ПОДНС;  
- задължение за постоянните комисии да отговорят на постъпилите 

предложения и жалби от неправителствени организации – чл. 43, ал. 5 от 

ПОДНС;  
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- представители на неправителствени организации могат да участват чрез 

народен представител в парламентарния контрол при условията и по реда на 

глава девета от ПОДНС, както и да присъстват на заседанията на парла-
ментарните комисии при изслушвания по реда на глава десета от ПОДНС и 

при отговаряне на актуални устни въпроси по реда на чл. 29 от ПОДНС при 

спазване режима на достъп в НС – чл. 44 от ПОДНС;  
- в процедурите за избор на органи (изцяло или частично) от НС юридически 

лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на 

общественополезна дейност, и професионални организации могат да 

представят на комисията становища за кандидата, включващи и въпроси, 

които да му бъдат поставени – чл. 93, ал. 3 от ПОДНС.  
 

Председателят на НС може да организира обществени диску-сии по проблеми, 

които са от голямо обществено значение. Обществените дискусии имат 

консултативен характер. Обявяването на об-ществена дискусия се прави чрез 

интернет страницата на НС и обикновено включва дата, час и място на 

провеждане на дискусията, съответния проект за акт, както и допълнителни 

документи, свързани с обсъждания проблем. Практика е след провеждането на 

дискусия на интернет страницата на НС да се публикува стенографски протокол 

от нея, а също при възможност и видео запис.  
 

Обществените дискусии повишават качеството на законодателството, тъй като се 

привлича външна експертиза от широката общественост и се дава възможност за 

обсъждане на различните гледни точки. Обществената дискусия информира 

законодателната власт като представляваща волята на обществото за онова, което е 

важно за гражданите и за техните ценности.  
 
Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на 

гражданите осъществява диалог и взаимодействие с представители на 

неправителствени организации, включително чрез организиране на обществени 

обсъждания по въпроси от значим обществен интерес и осъществяване на 

парламентарно гражданско наблюдение на изпълнителната власт. Заключенията от 

обсъждания и наблюдения се изпращат на водещите комисии в съответната област.  
Комисията за взаимодействие с НПО разглежда предложения за референдуми и 

граждански инициативи и петиции; разглежда жалби, сигнали и предложения на 

граждани; подпомага гражданите да осъществяват конституционното си право на 

участие. Тя трябва да оповестява публично предварително въпросите, които стават 

предмет на нейната дейност и да публикува пълни протоколи от заседанията си. 

Всеки гражданин може да сезира Комисията по въпроси от компетентността на НС. 

Тя организира и приемна за граждани.  
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Институционална форма за гражданско участие в работата на НС е Обществения 

съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и 

жалбите на гражданите, създаден през 2017 г. Съветът се състои от 

представители на неправителствени организации, избрани съгласно Правилата за 

определяне на представители на неправителствените организации за членове на 

Обществения съвет.  
 

- Общественият съвет се състои от 21 члена, представители на следните 

области на компетентност:  
- Развитие на гражданското общество;  
- Физическо възпитание и спорт;  
- Развитие на местните общности;  
- Образование и наука;  
- Законодателство и публични политики;  
- Правосъдие, вътрешна сигурност и обществен ред;  
- Здравеопазване;  
- Дарителство и донорство;  
- Култура и културно – историческо наследство;  
- По политиките за българите в чужбина;  
- Правата на децата;  
- Правата на жените и равнопоставеност на половете;  
- Етническите въпроси и миграцията;  
-  Европейски въпроси и политики;  
-  Икономически въпроси;  
-  Младежки въпроси и политики;  
-  Защита правата на човека;  
-  Социални въпроси и пазар на труда;  
-  Правата на хората с увреждания;  
-  Екология и околна среда;  
-  Транспорт и информационни технологии.  
- Общественият съвет консултира и подпомага дейността на Комисия по 

взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на 

гражданите, като:  
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-  осигурява експертиза и участие на широк кръг неправителствени 

организации и представители на гражданското общество при изразяване на 

мнения, становища и предложения по отношение на актове на 

законодателната власт;  
-  изготвя и предоставя становища и доклади по разглежданите от Комисията 

законопроекти;  
-  изготвя и предоставя становища и доклади по законопроекти, които се 

разглеждат от други водещи комисии;  
-  обсъжда постъпили в Комисията, писмени становища и предложения от 

неправителствени организации и граждани;  
-  поставя важни въпроси и предложения пред Комисията, свързани с 

развитието на гражданското общество в България или такива със значим 

обществен интерес;  
-  подпомага Комисията при организирането и провеждането на публични 

дискусии и обсъждания по законопроекти и въпроси от значим обществен 

интерес и допринася за прозрачността на работата на Комисията.  
 

Становищата, докладите и протоколите от заседанията на Обществения съвет 

се публикуват в срок от 5 дни след провеждане на заседанието в отделна секция 

на интернет страницата на Комисията.  
Комисията за взаимодействие с НПО осигурява на гражданите и техните 

организации възможност за диалог с НС по въпроси, които са важни за тях, и за 

упражняване на правото им на участие.  
Във вътрешните правила за работата на някои от останалите постоянни комисии на 

НС, приети на основание чл. 24, ал. 1 от ПОДНС, е предвидена възможност за 

създаване на обществени съвети от представители на неправителствени 

организации.  
Вътрешните правила на постоянни комисии на НС предвиждат възможност за 

граждани, неправителствени, синдикални, съсловни и браншови организации да 

представят свои писмени стано-вища, да присъстват на заседанията на комисиите, 

както и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на НС. 

Като правило получените становища се публикуват на сайта на съответната 

комисия на интернет страницата на НС, а списък на при-съствалите лица, 

представители на организациите, е неразделна част от протокола на съответното 

заседание.  
Разнообразните форми за участие на граждани, неправителствени, синдикални, 

съсловни и браншови организации в работата на комисиите на НС осигурява 

възможност за повишаване на качеството на законодателството и дава възможност 

за представяне и об-съждане на различните гледни точки в процеса на разработване 
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на националното законодателство. 
 
3.3. Правителство на Република България  
 
В своята Програма за управление  правителство се ангажира да осигури на 

обществото отворено управление чрез ефективно прилагане на принципите на 

доброто управление, насърчаване на демокрацията, както и осигуряване на 

прозрачност, честност и отговорност към гражданите.  
Взаимодействието с гражданите и юридическите лица, независимо от тяхната 

правна или организационна форма, се осъществява чрез:  
- обществени консултации във връзка с приемане на нормативни актове, 

включително при извършване на оценки за въздействието на нормативните 

актове и разработване на стратегически документи;  
- участие в производства по издаване на общи административни актове;  
- участие в работата на консултативни органи на представители на 

граждански организации, при подготовката на управленски решения.  
 
Законът за администрацията (ЗА) определя общите принципи, въз основа на които 

администрацията осъществява своята дейност (чл. 2, ал. 1), както и задължението на 

органите на държавната власт да извършват консултации със социални партньори, с 

представители на частния сектор и с представители на гражданското общество (чл. 

2, ал. 7). ЗА регламентира и реда, условията и организационните форми, чрез които 

Министерският съвет, министрите, председателите на държавни агенции и 

изпълнителните директори на изпълнителни агенции могат да създават 

консултативни органи, които могат да включват и представители на 

неправителствени организации. 
Един от основните начини за включване на гражданите в управленския процес е 

провеждането на обществени консултации, които са насочени и лесно достъпни за 

всички, които имат ясен интерес към конкретна правителствена политика. Законът 

за нормативните актове (ЗНА) регламентира правилата за провеждане на 

обществените консултации в процеса на разработване на политики, нормативни 

актове и управленски решения, включително за извършване на оценки за 

въздействието.  
Обществените консултации са двупосочен процес на комуникация между органите 

на властта и гражданите, чрез който и двете страни се информират за своите гледни 

точки по въпроси и предло-жения при изготвянето на нормативни и ненормативни 

актове. Това осигурява на гражданите и юридическите лица възможността да 

влияят на решенията, вземани от държавните органи.  
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Провеждането на обществени консултации е предвидено като изискване в 

нормативни актове с общ характер и хоризонтално действие и в множество 

нормативни актове, чиито предмет е ограничен в рамките на определен отрасъл.  
Участието на заинтересованите лица в производства по издаване на общи 

административни актове е уредено в Административ-нопроцесуалният кодекс 

(АПК). АПК урежда и процедурата за разглеждане на предложения за решаване на 

въпроси в рамките на ком-петентността на съответния орган на изпълнителната 

власт.  
Консултативните органи са официални институционализирани форми за 

гражданско участие, които допълват институционалните форми за социален диалог. 
 
3.4. Гражданско участие на местно ниво  
 
Според Конституцията Република България е единна държава с местно 

самоуправление. Общината е основната административно-териториална единица, в 

която се осъществява местното самоуправление. Гражданите участват в 

управлението на общината чрез избраните от тях органи на местно самоуправление 

и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.  
Орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет, който се 

избира от населението на съответната община за срок от четири години (чл. 138 от 

КРБ). Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината (чл. 139, 

ал. 1 от КРБ). Според Закона за администрацията (ЗА) други местни органи на 

изпълнителната власт са кметовете на райони и на кметства, както и кметските 

наместници (чл. 19, ал. 3, т. 2 от ЗА).  
Основните начини и форми за участие на гражданите в управлението на общината, 

регламентирани в КРБ, са законово определени.  
 
Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление (ЗПУГДВМС) урежда правилата за провеждане на:  
- местен референдум;  
- местна гражданска инициатива;  
- общо събрание на населението.  

 
Законът за местното самоуправление и местната админис-трация (ЗМСМА) 

урежда обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната 

администрация, включително правата на гражданите:  
- да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии (чл. 

28, ал. 2 от ЗМСМА);  
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- да се изказват, да отправят питания, становища и пред-ложения от 

компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, 

представляващи об-ществен интерес, и да получават отговори по ред, начин 

и в срок, определени в правилника на общинския съвет (чл. 28, ал. 3 от 

ЗМСМА);  
-  да внасят писмени предложения и становища в комиси-ите на общинския 

съвет (чл. 49, ал. 3 от ЗМСМА).  
 
Правилата на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и на Закона за 

нормативните актове (ЗНА) определят възможностите за гражданско участие:  
- при издаване на общи административни актове – чл. 66-74 от АПК;  
- чрез предложения за решаване на въпроси в рамките на компетентността на 

местните органи – Глава осма "Предложения и сигнали" от АПК;  
- в обществени консултации при извършване на предва-рителна (частична или 

цялостна) оценка на въздействи-ето на нормативни актове (чл. 18а и чл. 20, 

ал. 3 от ЗНА);  
- в обществени консултации по разработени нормативни актове, чието 

приемане предстои (чл. 26, ал. 3 от ЗНА, съответно чл. 77 и 80 от АПК).  
 
В българското законодателство са регламентирани и редица конкретни задължения, 

в изпълнението на които местните органи са длъжни да организират различни форми 

за включване на гражданите в управленския процес, най-често обществени 

обсъждания по конкретни въпроси, например: публични обсъждания по Закона за 

публичните финанси (ЗПФ), обсъждания по Закона за общинския дълг (ЗОД), 

обсъждания, свързани с пространственото развитие и устройството на територията, 

опазването на околната среда и др. В тези случаи обикновено условията и редът за 

провеждане на публични обсъждания или консултации се определят от съответния 

общински съвет съобразно спецификата на общината. 
Утвърдена практика е и създаването на различни консултативни органи, чрез които 

гражданите и организациите могат да участват при вземането на управленски 

решения на местно ниво. 
 

                             
                                         Местен референдум 
Съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държав-ната власт и 

местното самоуправление (ЗПУГДВМС) местен референдум се произвежда в 

http://www.eufunds.bg/


                                                                                                                    
 

                                                                             www.eufunds.bg  

Проект  „ Активни граждани на община Сатовча“ договор № BG05SFOP001-2.009-0089- C01, се финансира 

от ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  
 

59 

община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, 

които законът е предоставил в компетентност на органите на местно 

самоуправление или органите на района или кметството. Чрез местен 

референдум не могат да се решават въпроси:  
- на общинския бюджет;  

- относно размера на местните данъци и такси;  
- на правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет.  

 
Местен референдум се произвежда по предложение на:  
 

- поне една пета от общинските съветници, но не по-малко от трима 

общински съветници;  
- кмета на общината, съответно кмета на кметството или района;  
- инициативен комитет с подписите на не по-малко от една двадесета от 

гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на 

територията на съответната община, район или кметство.  
 
Със свое решение общинският съвет може да одобри предложението за 

произвеждане на местен референдум с въпроса или въпросите, по които се 

предлага да бъде проведено гласуването, или мо-тивирано да го отхвърли. 

Общинският съвет е длъжен да приеме решение за произвеждане на местен 

референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, 

съдържаща подписите на не по-малко от една десета от гражданите с 

избирателни права в съ-ответната община, район или кметство и не противоречи 

на ограничението по чл. 26, ал. 2 от ЗПУГДВМС.  
Инициативният комитет на граждани трябва да има от 5 до 15 членове, които 

имат избирателни права в съответната община, район или кметство. 

Инициативният комитет уведомява писмено председателя на общинския съвет за 

започването на подписката за референдум и за поставения за гласуване на 

референдума въпрос. Инициативният комитет организира и координира 

събирането на подписката, а след събирането на подписите комплектова 

необходимите документи и внася подписката в общинския съвет. Подписката се 

внася и в структуриран електронен вид, като съдържа данните на гражданите, 

положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в 

подписката.  
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Председателят на общинския съвет организира създаването на публичен 

регистър, в който се завеждат предложенията за произвеждане на местен 

референдум.  
Председателят на общинския съвет изпраща подписката на териториалното звено 

на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" 

към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което 

извършва незабавно служебна проверка. При установяване на нередности в 

подписката председателят на общинския съвет уведомява инициативния коми-тет 

и определя едномесечен срок за тяхното отстраняване.  
Общинският съвет обсъжда подписката, ако тя отговаря на оп-ределените в 

закона изисквания и може да редактира, но без да променя смисъла на 

съдържащия се в предложението въпрос или въпроси, както и тяхната поредност.  
Датата за произвеждане на референдума се определя от общинския съвет, като не 

може да бъде по-рано от 45 дни и по-късно от 60 дни от решението за референдума. 
 
 
 

Местна гражданска инициатива 
Чрез местната гражданска инициатива гражданите могат да правят предложения 

до общинския съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до 

областни или регионални органи на изпълнителната власт за решаване на 

въпроси от местно значение. Местната гражданска инициатива се осъществява 

чрез подписка, организирана от инициативен комитет на територията на 

съответната община, район, кметство или населено място.  
Съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление (ЗПУГДВМС) провеждането на местната гражданска 

инициатива е аналогично на провеждането на националната гражданска 

инициатива, като основните разлики са: 1) инициативният комитет се състои от 3 

до 5 члена; 2) срокът за провеждане на инициативата и за събиране на подписи е 

до два месеца от провеждане на организационното събрание; 3) само граждани с 

постоянен или настоящ адрес в съответното място могат валидно да подпишат 

подписката; 4) срокът за внасяне на подписката в съответния местен или 

регионален орган на властта е два месеца от нейното стартиране; 5) Общинският 

съвет, кметът или органите на изпълнителната власт, до които е отправена 

местната гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените 

предложения и в едномесечен срок от връчването на подписката да обявят своето 

решение и предприетите мерки в интернет страницата на общината и в един 

регионален вестник.  
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Местната гражданска инициатива представлява форма на активно включване на 

гражданите в местната политика и вземането на решения на местното 

самоуправление. Успехът на гражданската инициатива в значителна степен зависи 

от силата и убедителността на посланието, от видимото медийно присъствие, от 

изградените граждански партньорства и коалиции. 
 

 
Общо събрание на населението 

Конституцията на Република България определя правото на гражданите 

непосредствено да участват в управлението на общината чрез общо събрание на 

населението. Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление (ЗПУГДВМС) определя условията и реда за провеждане 

на общо събрание на населението. Общото събрание на населението е форма за 

пряко участие на гражданите при решаването на местни въпроси в община, район, 

кметство, населено място или квартал с население до 10 000 жители. 

Общото събрание се състои от всички граждани с избирателни права на 

територията на общината, района, кметството, населеното място или квартала, 

които имат постоянен или настоящ адрес в съответната община, район или 

кметство преди определената за събранието дата. Чрез него се решават конкретни 

въпроси от местно значение, компетентност за чието решаване по целесъобразност 

е предоставена на съответния общински съвет или кмет. При тази форма на 

пряката демокрация политически дееспособните граждани могат да решават 

непосредствено чрез своя вот, суверенно и окончателно в императивна форма 

въпроси, отнасящи се до изграждането, реконструкцията и модернизацията на 

благоустройствени, културни и други обекти от местно значение. 

Общо събрание на населението се свиква от кмета на общината, района или 

кметството по негова инициатива или по решение на общинския съвет, или по 

искане на най-малко една петдесета, но не по-малко от 20 граждани с 

избирателни права с постоянен или адрес на територията на общината, района, 

кметството, на-селеното място или квартала към момента на формулиране на 

иска-нето.  
Гражданите, които искат провеждане на общо събрание на населението, 

образуват инициативен комитет, който се състои от 3 до 9 членове, включително 

председател, който организира събиране на подписка за провеждане на общото 

събрание. Инициативният комитет не подлежи на специална регистрация.  
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Обикновено подписката се събира на публични места, предварително 

съгласувани с общината. Всеки гражданин с избирателни права може да положи 

подписа си еднократно в подписката.  
Подписката се структурира в електронен вид, като съдържа данните на 

гражданите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са 

вписани в подписката.  
Инициативният комитет внася подписката, включително в структуриран 

електронен вид до кмета на общината, района или кметството, който я изпраща за 

проверка на териториалното звено на Главна дирекция "Гражданска регистрация 

и административно обслужване".  
Общото събрание на населението се свиква от кмета на общината, района или 

кметството, който с публично оповестено съобщение определя:  
- деня и часа на събранието;  
- мястото на провеждане;  
- въпросите, които се предлагат за обсъждане.  

 
Общото събрание се провежда не по-рано от 15 дни и не по-късно от един месец 

след като бъде оповестено. Общото събрание се провежда в извънработно време.  
Мълчалив отказ за свикване на общо събрание на населението може да се обжалва 

в 7- дневен срок пред съответния административен съд. 

Общото събрание на населението е редовно, ако на него присъстват не по-малко 

от една четвърт от гражданите с избирателни права на съответната територия. В 

населени места с до 150 жители за провеждане на общо събрание на населението 

е необходимо да присъстват поне една трета от гражданите с избирателни права в 

съответното населено място. Когато в определения час не са се явили посоченият 

брой граждани, събранието се отлага с един час, след което се провежда с онези, 

които присъстват. Техният брой обаче не може да бъде по-малък от една десета 

от всички граждани с избирателни права на съответната територия.  
Гласуването в общото събрание е тайно, освен ако самото общо събрание не 

реши да е явно. Решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече 

от половината от присъстващите и се обявяват незабавно. Когато общото 

събрание се провежда по избирателни секции, резултатите от гласуването в 

общината, района, кметството, населеното място или квартала се определят като 

сбор от резултатите от всяко отделно събрание.  
Решението на общото събрание се обявява от кмета на общи-ната, който в 7-
дневен срок издава заповед за конкретните мерки за неговото изпълнение или 

внася предложение в общинския съвет за подготовка и приемане на съответно 

решение, правилник или на-редба. Законността на общото събрание и на 
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неговите решения могат да се обжалват пред тричленен състав на съответния 

административен съд, чието решение е окончателно.  
Общото събрание на населението има редица предимства пред другите форми на 

пряка демокрация, когато става дума за решаването на конкретни въпроси с местен 

характер. По този начин граж-даните на съответните територии непосредствено 

участват при вземането на социалноикономически решения и така стимулират 

орга-ните на местното самоуправление да закрепят резултатите от тях в правен акт. 

Това увеличава значимостта на всеки един глас в благо-устрояването на 

населеното място, като се стимулира гражданската активност и отговорност. 
 
 

Присъствие на заседания на Общинския съвет и на неговите 

комисии 
 

Гражданите имат право да присъстват на заседанията на об-щинския съвет и на 

неговите комисии (чл. 28, ал. 2 от ЗМСМА). Като правило тези заседанията са 

публични, освен в отделни случаи, когато съветът може да реши дадено 

заседание да се проведе при закрити врати.  
Нещо повече, гражданите имат право да се изказват, да отправят питания, 

становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или 

общинската администрация, представляващи обществен интерес (чл. 28, ал. 3 от 

ЗМСМА), както и да внасят писмени предложения и становища в комисиите на 

общинския съвет (чл. 49, ал. 3 от ЗМСМА).  
Местните органи са длъжни да предоставят отговори на гражданите по ред, 

начин и в срок, определени в правилника за организацията и дейността на 

съответния общинския съвет (чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА).  
В правилниците за организацията и дейността на общинските съвети е определен 

реда за завяване на желание за участие в заседа-нията на общинския съвет и на 

неговите комисии. Председателят на общинския съвет, съответно на комисията е 

длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на 

неправителствени организации и медии. Гражданите, представителите на непра-
вителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и 

да заемат специално определените за тях места.  
Някои общини са създали възможност за излъчване в реално време на 

заседанията на общинския съвет в интернет.  
Участието на гражданите в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии 

е реална възможност за представяне и обсъждане на реалните местни проблеми, 
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както и за предлагане на конкретни решения. 
 
 
 
 

Предложения и становища за решаване на въпроси в 

рамките на компетентността на местната власт 
 

Конституцията на Република България определя правото на гражданите да правят 

предложения, включително до органите на местната власт (чл. 45). Гражданите 

могат да правят и предложения и становища от компетентността на общинския 

съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес 

(чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА).  
АПК (Глава осма "Предложения и сигнали") урежда проце-дура за разглеждане 

на предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на местните 

органи, както и за решаване на други въпроси в рамките на тяхната 

компетентност. Организацията на работата с предложенията и сигналите се 

определя в устройстве-ните правилници на съответните администрации (чл. 110, 

ал. 1 от АПК). Според ЗМСМА секретарят на общината организира и отго-варя за 

работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и 

юридическите лица (чл. 43, ал. 3, т. 5), а реда, начините и сроковете за отговор на 

поставени въпроси и предложения от граждани се определя в правилника за 

организацията и дейността на съответния общинския съвет (чл. 28, ал. 3).  
Формата за подаване на предложения е свободна по преценка на лицето/лицата, 

които правят съответното предложение. Предло-женията могат да бъдат писмени 

или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по 

телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща. Във всеки случай 

предложението следва да бъде отправено към компетентен орган, да бъде 

формулирано достатъчно ясно и конкретно, както и да съдържа идентификация 

на съответния подател.  
Адресат на предложения за усъвършенстване на законодателството могат да бъдат 

общинския съвет и/или кмета на общината. 

Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и 

становища и в комисиите на общинския съвет за при-емане на нормативни 

актове, стратегически или други документи.  

http://www.eufunds.bg/


                                                                                                                    
 

                                                                             www.eufunds.bg  

Проект  „ Активни граждани на община Сатовча“ договор № BG05SFOP001-2.009-0089- C01, се финансира 

от ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  
 

65 

Производството по разглеждане на предложението се открива с неговото 

регистриране в съответната институция. Органът, до когото е отправено 

предложението, е длъжен да го разгледа и в установените срокове, мотивирано да 

се произнесе по него при спазване на принципите за обективност и 

законосъобразност.  
Решението по предложението се взема, след като се изясни случая и се обсъди 

със съответните заинтересованите лица. Решение по предложението се взема най-
късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на 

подателя. При необходимост от по-продължително проучване срокът за вземане 

на решението може да бъде продължен до 6 месеца, за което се съобщава на 

подателя.  
Съобщаването на решението на подателя на предложението или сигнала става в 

тридневен срок от издаването му чрез определе-ните в АПК форми, оповестени 

от съответния орган на неговата официална интернет страница. Решенията по 

направени предложения не подлежат на обжалване.  
Тези правни възможности са свързани с прилагането на принципите за 

гражданско участие при упражняването на държавната власт. Следва да се има 

предвид, че преценката за приемане или отхвърляне на предложения е 

предоставена на съответните органи, които имат компетентност във връзка с 

конкретното предложение.  
За заседанията на комисиите се води протокол, в който се отразяват в съкратен вид 

предложенията, постъпили по време на разг-леждането на въпроса. Когато 

комисия приеме предложения, препоръки, становища, проекти на решения, тя 

трябва да ги предостави на председателя на съвета в срок от обичайно 10 дни преди 

заседанието на общинския съвет. 
 

Предложения и препоръки  
За активно включване на гражданите в политиките на местната 

власт 
 

Настоящите изводи и препоръки се основават на проведените в рамките на 

проекта проучвания и изследвания по темите за гражданското участие в процесите 

на формиране и изпълнение на местните политики. Изготвените доклади с 

проучвания и изследвания по проекта бяха представени и обсъдени на проведените  
мероприятия по проекта. Изразените мнения, реакции и направени препоръки от 

различните заинтересовани страни (граждани, общинска администрация, 

представители на граждански организации и др.) бяха обобщени, обсъдени и 

http://www.eufunds.bg/


                                                                                                                    
 

                                                                             www.eufunds.bg  

Проект  „ Активни граждани на община Сатовча“ договор № BG05SFOP001-2.009-0089- C01, се финансира 

от ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  
 

66 

анализирани от екипа по проекта. Проведените изследвания и изразените мнения на 

заинтересованите страни демонстрираха ясно необходимостта от промени и 

развитие както на нормативната рамка, така и необходимостта от промени и 

развитие в нагласите и ценностните политики.  
Направените предложения и резултатите от изследванията по проекта  бяха 

обобщени и обсъдени на проведените мероприятия по проекта  с участието на 

всички заинтересовани лица.  
 Опитът, предложенията и резултатите от проекта са  обобщени и синтезирано са 

представени в следния документ. 
Основния извод, които бе извлечен е, че гражданите следва да разпознават в 

провежданите политики и вземаните решения реализирането на собствените си 

интереси, да съществуват механизми, чрез които тези интереси да бъдат поставени 

в центъра на политическия процес в местното управление. 
 

 
1. ДА БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ  МЕХАНИЗМИ ЧРЕЗ КОИТО ГРАЖДАНИТЕ 

ДА УЧАСТВАТ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКИ И ВЗЕМАНЕТО НА 

РЕШЕНИЯ 
 
2. СЪЗДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ 

РЕШЕНИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО  С НПО-ТА НА 

МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО НИВО ,КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДПОСТАВКА 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПО – ДОБРИ РЕШЕНИЯ, КОИТО В ПО – ГОЛЯМА 

СТЕПЕН  ДА ОТГОВАРЯТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС. 
 
3. КОНСУЛТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ПО 

ИНТЕРНЕТ.ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕДИМСТВАТА НА 

СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ И ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА 

МЕСТНО НИВО. 
 
4. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И НА 

ВАЖНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ОБЩИНАТА И НАСЕЛЕНОТО 

МЯСТО. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ВАЖНИ И ЗЛОБОДНЕВНИ 

ВЪПРОСИ НА МЕСТНО НИВО. 
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5. СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ ПО 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА. 

 
6. ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕСТНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА 
 
7.  ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДА ВНАСЯТ ПИСМЕНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА В КОМИСИИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ (чл. 49, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, ЗМСМА) ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

(правилници, наредби и др.) ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ИЛИ ЗА 

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ. 
 
8. МЕСТНАТА ВЛАСТ ДА ОРГАНИЗИРА  ЗА СМЕТКА НА ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ НА ОБУЧЕНИЯ ПО РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО 

ОБЩЕСТВО. 
 
9. ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОПИТА НА ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ В 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА АКТИВНИ И ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ НА 

МЕСТНАТА ВЛАСТ. 
 
10.  ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В 

МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ, ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА МЕСТНО 

НИВО, ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО КАТО ФОРМИ НА 

УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ПРОЦЕСА НА ФОРМИРАНЕ НА 

ПОЛИТИКИ НА МЕСТНО НИВО. 
 
11. В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПЛАТФОРМИ НА КАНДИДАТ-КМЕТОВЕТЕ И 

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ДА БЪДАТ ЗАСТЪПЕНИ 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЕМИТЕ КАТО ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 

СЪОТВЕТНИТЕ ИНИЦИАТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИНИЦИИРАНИ В 

ТАЗИ ОБЛАСТ.  
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