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Пряката  демокрация  се свързва с възможността 

гражданите сами да решават политически  и икономически  

въпроси. Използват се  три основни форми на пряка демокрация: 

референдум, общо събрание на населението и гражданска 

инициатива. 

От своя страна задължителните референдуми се различават 

от не задължителните, защото имат различна тежест в 

обществото. 

Референдумите, които не са задължителни се възприемат 

по- скоро като възможност за гражданите да повдигнат важни 

обществени теми, а не като легитимиране на важни 

законодателни предложения. 

 
 

Самата  дума  „референдум”  е  с  латински  корен  и 

означава   пряко гласуване, при което цялото население на дадена 

държава с право на гласуване трябва да одобри или отхвърли 

дадено предложение. То може да бъде нова конституция, 

конституционна промяна, закон, отзоваване на избран служител 

или определено правителствено решение. Референдумът е 

инструмент за пряка демокрация в широк мащаб. Референдумът 

може да бъде национален или местен, задължителен или 

факултативен, императивен или консултативен, частичен, 

вариантен. 

 В България  е регулирана със Закона за пряко участие  на  
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гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

от 2009 г. /обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 

Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. 

бр.42 от 5 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г., изм. 

ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., 

изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 

Юли 2015г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г./ Както и в 

повечето други държави, у нас законът предвижда три форми за 

пряко участие на гражданите: референдум (на местно и 

национално ниво); общо събрание на населението и гражданска 

инициатива. След приемането на Регламента на ЕС № 211 от 2011 

г. през 2012 г. и у нас в закона е добавена и възможността за 

провеждане на европейска гражданска инициатива.  

Законът се опира на четири основни принципа: свободно 

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

гласуване; равен достъп до информация по поставения въпрос и 

еднакви условия за представяне на различните становища.  

Чл. 4. на закона изисква отседналост от минимум 6 месеца за  

гласоподавателите само на местно, а не и на национално 

ниво.  

По силата на закона финансирането на националните и  

местни референдуми се поема съответно от националния 

бюджет и от общинските бюджети.  

Според закона решенията от местния референдум не 

подлежат на последващо одобрение от съответния Общински 
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 съвет. Общинският съвет може само да приеме съответен 

акт за изпълнението на решението от референдума.  

 Съгласно чл. 7 от закона Централната избирателна комисия 

изпълнява функциите на Централна комисия за произвеждане на 

национален референдум. Районните избирателни комисии за 

произвеждане на избори за народни представители изпълняват 

функциите по организирането на национален референдум на 

територията на изборните райони. При произвеждане 

едновременно на национален референдум и общи избори за 

общински съветници и кметове общинските избирателни 

комисии изпълняват функциите по организирането на 

националния референдум на териториите на общините 

Според чл. 31 от закона Общинският съвет има право да  

редактира поставените въпроси за референдум, без да 

променя техния смисъл. Някои анализатори смятат, че по този 

начин на Общинския съвет се дава власт, която може още на това 

ниво да опорочи идеята за референдум чрез манипулативно 

редактиране на въпросите или тяхното неясно формулиране. 

Същевременно е възможно общинските съветници да решат да не 

приемат предложението за референдум, освен ако то не е 

инициирано от кмета на общината.  

Но ако законът предвижда възможност за обжалване на 

решението за отказ от произвеждане на референдум пред 

съответния административен съд, то одобрението на бюджета за 

референдума е изцяло в ръцете на общинските съветници, които  
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могат да окажат някакво влиятие или да опорочат идеята. 

Оказва се, че субективния фактор играя голямо роля /в случай 

общинската администрация или кмета/ при провеждането на 

тази форма на участие на гражданите. 

След промените в закона от 2015 г. предложението от 

референдума е прието, ако са гласували не по-малко от 40 % от 

избирателите и повече от половината от гласувалите са 

подкрепили предложението. Тук отново има противаречия, 

защото някои анализатори  настояват, че у нас има много общини 

с  избиратели, които съществуват само по списък,  но отдавна  

живеят извън страната и изобщо не участват в избори. 

Много често при избори избирателната активност не успява да  

достигне 50% от списъчния състав. Затова се отправят 

предложения за база да се приемат не регистрираните в 

списъците избиратели, а гласувалите на последните местни 

избори. Например, на последните местни избори през 2015 г. за 

страната избирателната активност на първи тур е малко над 50 

%, а на втори тур едва прехвърля 40%. При положение, че има 

общини с много висока избирателна активност от по 80%, има и 

такива, които остават на нива от около трийсетина процента.  

В този смисъл ал. 3 на чл. 41 от закона овластява  

гражданите в по-голяма степен, защото при провеждането на 

референдум едновременно с местни избори, референдумът се 

зачита, ако предложението е прието от повече от половината от 

подадените действителни гласове за общински съветници в 

дадената община.  С настъпването на демократичните промени в 

община Сатовча не са иницирани и провеждани референдуми. 
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За разлика от референдума, гражданската инициатива е с 

доста по-облекчена процедура и в Община Сатовча се прилага 

доста по-често и с по-високи нива на успеваемост през 

последните години. За организиране на местна гражданска 

инициатива са необходими 50 граждани от съответното населено 

място, които имат избирателни права.  

  

Гражданската инициатива има много по-слаба сила от 

референдума, тя разчита повече на общественото мнение, 

медиите и апелира към морала на отговорните институции, 

защото подписката от гражданите се внася за разглеждане в 

съответния орган на местното самоуправление или на областните 

структури, но няма задължаващ характер. Въпреки това,  
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подписките при гражданските инициативи са силен и доста 

по- евтин инструмент за пряко участие на гражданите, защото 

успяват да акумулират граждански ресурс за натиск в кратки 

срокове по наболели обществени проблеми и да обострят 

гражданските сетива по наболели проблеми на обществото. 

Третият инструмент за пряко участие на гражданите в 

местното самоуправление, който предвижда българското 

законодателство е общото събрание на населението. По закон 

този инструмент е приложим само за малки общини, кметства, 

квартали и населени места с население до 10 хил. жители. Става 

въпрос за население, а не за избиратели. Това означава, че 

ограничението е още по-голямо, защото, ако не броим децата и 

младежите под 18 години, избирателите могат да паднат до 

няколко хиляди. 

Освен по инициатива на кмета и общинския съвет, общото 

събрание на населението може да се свика и по инициатива на 

една петдесета (но не по-малко от 20 души) от гражданите с 

избирателни права в съответната община или населено място. 

Това е доста достъпна практика. Общото събрание се провежда с 

падащ кворум и ако в началото не се явят една четвърт от 

гражданите с избирателни права, събранието може да се отложи с 

един час и се приема за легитимно, ако в него участва поне една 

десета от гражданите с избирателни права. Трябва да подчертаем, 

че общото събрание може да реши гласуването да е тайно или 

явно. Някои анализатори обръщат внимание, че възможността за  
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явно гласуване противоречи на принципите на самия закон 

и може да е предпоставка за манипулиран вот в населени места, 

където хората се познават и обикновено са зависими от кмета. 

Изпълнението на решенията на общото събрание е вменено 

като задължение на кмета. Законът предвижда възможност за  

обжалване на законността на общото събрание и на 

мълчалив отказ на кмета за свикване на общо събрание, но няма 

предвиден механизъм за обжалване на изпълнението на 

решенията на общото събрание от страна на съответния кмет.  

Така при хипотеза за напрежения между кмета и 

населението е мислимо протакане на изпълнението на решенията 

от страна на кмета или пък тяхното опорочаване, а законът не 

предвижда възможност за намеса нито на съда, нито на 

областната администрация при подобни недобронамерени 

действия. 

 

Първите доказани следи за практикуване на пряка 

демокрация са в древна Атина през 5. в. пр. н.е. В Общото 

събрание на Атина имали право да участват всички граждани – 

мъже, които имат собственост (без чужденците, робите и жените). 

Доказано е, че от около 30 хил. граждани на Атина едва няколко 

хиляди били политически активни и упражнявали своята воля в 

институциите на пряката демокрация. Характерно за атинската 

демокрация е, че гражданите чрез Общото събрание не просто 

участвали в процеса на вземането на решения, но също така и 

контролирали изпълнението на тези решения. 
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Подобно на Атина, Рим също развил институциите на 

пряката демокрация. Римската република познавала практики на 

гражданско законотворчество, гражданско вето и граждански 

контрол. 

Съвременните форми на пряка демокрация се свързват с 

Швейцарските градове от 13. в. През 1847 г. Швейцария включва 

института на референдума в свята модерна конституция. През  

1891 г. швейцарците променят конституцията си и добавят 

към правото на вето върху парламентарните решения и правото  

на законодателна инициатива. 

След края на Втората световна война референдумите 

намират широко приложение по целия свят, но източният бум на 

пряката демокрация се разразява в края на 20. и началото на 21. в. 

В момента държавите в Европа, които позволяват провеждането 

на референдум са повече от 25. 

В литературата по темата са представени различни казуси 

от света, които показват различни черти на прякото участие на 

гражданите като инструмент за провеждане на публичен дебат и 

вземане на управленски решения. Тук акцентът е поставен върху 

просветителската роля на референдумите и възможността за 

промени на обществения дневен ред. Една неуспешна инициатива 

от Швейцария, например, предизвиква международен отзвук и 

води до промени в законодателството на много страни по света. 

Става въпрос за инициативата за правата на хората с увреждания, 

която цели конституционна поправка, която да гарантира  
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достъпност до публичните сгради за хора с увреждания, 

които ползват помощни средства за предвижване.  При 

организирания референдум в Швейцария  две трети от 

гласувалите отхвърлят предложението, а подкрепата си за него 

дава само една трето от гласувалите при избирателна активност 

от около 50%. Въпреки неуспеха на референдума, гражданската 

инициатива изостря обществената чувствителност към 

проблемите на хората с увреждания и днес във всички държави 

от ЕС, включително и у нас, публичните сгради трябва да са 

достъпни за хора с увреждания. 

 

Решението на референдума в Швейцария за забрана на 

новото строителство на минарета е един от най-често срещаните 

аргументи срещу пряката демокрация. Много от критиците на 

прякото участие на гражданите смятат, че от морална гледна 

точка директната демокрация е безотговорна и води до „грешни” 

решения, които се неморални. На всички, боравещи с темата е 

ясно, че трябва да се търси баланс между обществения интерес, 

между доборото и лошото за цялото общество. 

Възможно е  и съществува напрежение  между обществените  

фигури, които трябва да мислят стратегически и дългосрочно и  

гражданите, които се водят от моменти настроения и не виждат 

доста често други параметри  в която даденият проблем е 

ситуиран. Този проблем е още по- актуален в последните години, 

защото светът се усложнява, цари масово недоволство срещу  
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политическата класа, има многобройни примери за 

корупция, кражби, конфликт на интереси и т.н. От друга страна 

политиците все повече  зависят от своите  експерти, които пък от 

своя страна се интересуват само от  заплатите  и са далече от 

обществения интерес.  

Тенденциите на концентрация на власт в политически 

елити, които представляват най-вече интересите на 

икономически групировки е особено силна в младите демокрации 

от централна и източна Европа. В тези общества правата на 

малцинствата са много по-силно застрашени, отколкото в  

държави с развити институции и политическа култура и 

практика на пряка демокрация. 

Развитието на  пряката демокрация води до по-голяма 

ефикасност на правителствените разходи. При сравнително 

проучване в САЩ  се  установява, че щатите, които са развили и 

практикуват институциите на пряката демокрация успяват да 

привлекат повече инвеститори и да развият по-добре 

икономиките си.  
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Колкото по-голям залог имат гражданите, толкова по-

мотивирани са да участват в политическия живот и да гласуват. В 

този смисъл и в референдумите участват по-образованите и по-

заможните хора. 

Статистическите данни от изборите в Швейцария показват, 

че колкото по-значима за обществото е дадена тема, толкова по- 

малка е вероятността за изкривяване на резултатите в полза на 

 политиците, защото повече хора се мобилизират  да гласуват.  И  

обратното  –  политиците   имат доминиращо въздействие по най-

баналните теми, които не предизвикват сериозен обществен  

интерес. 

Основната критика към пряката демокрация  е в това, че 

инициативата за референдуми обикновено не идва от самите 

граждани, а от добре подготвени и заинтересовани лобисти и 

групи за натиск . 

Но проучванията показват, че инициативите за 

референдуми по някои от най-важните теми не идват от платени 

лобисти, а именно от групи от граждани или отделни индивид, 

които са силно мотивирани поради личен негативен опит, 

ценности или каузи. 
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Направените многобройни проучвания показват, че особено 

на местно ниво, практикуването на пряка демокрация се оказва 

по- ефективно и по-ефикасно, новите идеи  се прокарват по-лесно 

на местно ниво, където се практикува пряка демокрация, 

отколкото там, където възможностите за пряко участие на 

гражданите са редуцирани. 

 

Една от ключовите теми, които се обсъждат във връзка с 

пряката демокрация е влиянието ѝ върху икономическото 

развитие на страните. Проучванията показват, че колкото по-

развита е пряката демокрация, толкова повече икономическите 

показатели са по-добри.  При развити форми на пряка демокрация 

в обществото е възцарено спокойствие,  съмненията за корупция 

и конфликт на интереси , за сделки на тъмно са в по-малка степен. 
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Целта на настоящия доклад  е фокусирана върху конкретни 

модели за пряко участие, механизми за вземане на решения, 

процедури за работа, форми за търсене на обратна връзка, 

принципи на работа в различни страни от ЕС.   Разгледни и 

анализирани са  примери от страни в ЕС със сходни демографски 

характеристики, гражданска култура и нормативна рамка като 

България, за да може подбраните примери да притежават 

потенциал за практическа приложимост и в България. Целта на 

доклада  е да се даде изходна позиция за гражданите при 

анализирането и обсъждането на темата за прякото участие на 

гражданите в процесите на формулиране на приоритети и 
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 провеждане на публични политики на местно ниво у нас. 

Същевременно ще се повиши чувствителността на 

заинтересованите страни към социалния контекст, който прави 

ефективни моделите за пряко участие – ролята на публичността и 

гражданското общество. 

  В Германия  участието на обществеността на местно равнище се 

осъществява в рамките на местното самоуправление, както е 

гарантирано в основния закон. Възможностите за участие са 

разнообразни и се регламентират от местните власти на тяхна 

отговорност. Без да са обвързани от време или място, 

съвременните телекомуникационни технологии предлагат по-

широк достъп за участие. По традиция, участието на 

обществеността е под формата на публични събрания, например, 

на детски или младежки парламенти, но съществуват и други 

възможности, като референдум, петиции, жалби, и обществени 

консултации.  

 Като правило гражданите  на Германия имат следните 

конкретни права: 

- правото да излизат с предложения и да правят оплаквания; 

- правото да бъдат уведомявани за заседанията на съвета и 

комисиите и правото да задават въпроси на членовете на съвета и 

комисиите; 

- гражданите, притежаващи специални умения, могат да 

бъдат избирани в комисии; 

- право на петиции и вземане на решения от гражданите; 
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- правото с тях да се консултират по отношение плановете за 

развитие; 

- създаването на консултативни съвети (например 

консултативни съвети за чуждестранни граждани или съвети на 

възрастни граждани); 

- граждански събрания (в по-малките райони на местните 

власти). 

 В Германия   във всички региони кметовете се избират непряко от 
гражданите и имат едновременно административни и политически 
функции. 

Гражданските събрания, проучванията на общественото 

мнение, обществените петиции и вземането на решения от 

гражданите, референдумите, правото на петиция и правото на 

мнение по въпросите на градоустройството са все форми на пряко 

участие на гражданите в управлението, използвани в много 

европейски държави (Австрия,  Италия, Великобритания и други).  

 

В много страни от Централна и Източна Европа 

единственият начин за гражданско участие в управлението е чрез 

присъствие на заседанията на съвета и комисиите (където на 

гражданите може да бъде разрешено или забранено да си 

изказват).  

Заслужава си да се отбележат и гражданските форуми, 

създадени във Великобритания с цел да съветват членовете на 

избраните съвети. Във Великобритания се води усилен дебат по  
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въпроса за участието на гражданите в управлението на 

общините и районите на местните власти.  

Съществуват планове за модернизиране на местното 

самоуправление на база широкообхватни консултации. Една от 

целите е да започне да се гледа на представителите на 

обществеността не само като на клиенти и потребители, но също 

така и като част от обществената политика и те да бъдат 

включени в решаването на общинските проблеми. Така например 

Голяма община Манчестър създаде няколко форума за обсъждане 

на въпроси, засягащи околната среда, инвалидите и младежите, 

проблемите на безопасността. Асоциацията на местните власти 

във Великобритания подкрепя и въвеждането на референдуми. 

Законодателството за местните власти в Долна Австрия дава на 

гласоподавателите в районите на местната власт така нареченото 

право на инициатива .  

Това право се упражнява с внасянето на предложение за 

инициатива, подписано от толкова гласоподаватели, колкото са 

били гласовете, необходими за получаване на място в съвета на 

последните избори. Хората упражняват правото си на 

инициатива, за да изискат предприемането на мерки в интерес на 

общината или на отделни райони.  

 Пряка демокрация: Местните и областните наредби на 

провинциите предоставят регулаторната рамка за 

референдумите. Съществуват различия между провинциите по 

отношение броя на необходимите подписи, срокове и предмет на  
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референдумите. Делът на избирателите с право на глас, които 

трябва да одобрят инициативата за референдум, варира за 

различните провинции между 3% и 15%. Повечето провинции не 

определят краен срок за събиране на необходимия брой подписи, 

но някои имат срокове с продължителност от два до шест месеца. 

Въпросите, по които може да се проведе референдум, са различни 

за различните провинции: някои провинции не позволяват 

референдуми по бюджетни местни нормативни актове, такси, 

налози и планиране на земеползването. В Долна Саксония, 

например, е възможно гражданите с право да гласуват в 

общината да отзовават пряко избрани кметове и окръжни 

изпълнителни директори, както и да анулират нормативни 

актове приети от местната власт.  Искането за отзоваване се 

взема на заседание на местния представителен орган с три 

четвърти от неговите членове и в допълнително заседание, което 

не може да е по-рано от две седмици – също с мнозинство 9 от три 

четвърти от членовете на местния представителен орган. След 

това, имащите право на глас в общината могат да гласуват. В  

допълнение към референдумите, Долна Саксония предвижда 

също така и възможност жителите на общината да поискат от 

избраните местни представители да вземат отношение по 

конкретен проблем в публична среща.  

За разлика от други провинции обаче, Долна Саксония не изисква 

местните власти да вземат решение по въпроса. Жителите, които 

са навършили 14-годишна възраст, имат право да подават такива 
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 петиции. Петициите могат да се отнасят само до въпроси в 

обхвата на компетентност на общината. Броят на подписите, 

необходими за да бъде приета петицията, се различава в 

зависимост от големината на общината.  

 Обществени обсъждания: Обществените обсъждания се 

използват на всички равнища на управление, подпомогнати от 

Интернет платформи за участие и обсъждане. Съществуват много 

различни формати за участие на местно равнище, например по 

конкретни въпроси, като бюджети или развитие на общините. 

Много общини предлагат дискусионни платформи за идеи, 

коментари и жалби от страна на обществеността. Общественото 

участие е задължително при планирането на местното 

земеползване, защото плановите документи трябва да бъдат на 

разположение за публична проверка.  

 

 Обществен посредник: Някои провинции са назначили 

омбудсмани за подпомагане на комисиите по петициите. Задача 

на омбудсмана е да защитава правата на гражданите спрямо 

държавните институции и публичната администрация и да 

консултира гражданите по социални въпроси. За тази цел бяха 

приети специални закони. Много агенции също са определили 

лица за контакт с обществеността. Германия няма 

законодателство за назначаване на омбудсмани на местно 

равнище, но местните власти могат да решат дали да го направят  
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на своя отговорност в рамките на местното самоуправление. 

Много градове, общини и области имат омбудсмани.  

 Електронно правителство и отворени данни: По-

голямата прозрачност играе ключова роля в 

насърчаването на гражданското участие в Германия. 

Един от елементите на прозрачността са отворените 

данни, което означава предоставянето на 

правителствени данни за повторна употреба. Германия 

има централен интернет портал за федералните, 

щатските и местните правителствени данни в 

стандартен формат (GovData, www.govdata.de). 

  Достъп до обществена информация: Също така, Законът за 

свобода на информацията създава безусловно право на достъп до 

официална информация, съхранявана от федералните агенции. 

Съгласно закона, заявителите имат право да получават 

информация или да преглеждат документацията. Правото на 

достъп се прилага за всички, независимо дали те са пряко 

засегнати или не, но може да подлежи на ограничения, по-

специално за защита на обществени и частни интереси.  

Институцията трябва да информира заявителя за причината 

поради която не предоставя достъп до информацията. Повечето 

провинции имат сходни закони в тяхната област на правомощия. 

 Граждански жалби: Редът за подаване на жалби гарантира, че 

всеки гражданин може да подава молби или жалби до 
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 отговорните институции и до законодателната власт в 

съответствие с член 17 от Основния закон. И германският 

Бундестаг, и парламентите на провинциите имат комисии по 

жалбите. Съгласно Основния закон, правото на жалба се отнася до 

всички публичноправни институции и по този начин и до 

общините. По отношение на въпроси от местно  значение, 

гражданите могат да се обръщат директно към местните власти, 

съставени от избрани представители (местни и областни съвети). 

 
 

 В Гърция : На национално равнище Конституцията и изборното 

законодателство (Закон 4023/2011) предвиждат провеждането на 

национален референдум. В съответствие с член 44, ал.2 от 

Конституцията „Президентът на републиката с указ обявява 

референдум по важни въпроси от национален характер след 

решение, прието с абсолютно мнозинство от общия брой на 

членовете на Парламента, взето по предложение на 

правителството. Референдум по законопроекти, приети от 

Парламента, регламентиращи важни социални въпроси, с 

изключение на данъчни въпроси, се обявява с указ на Президента 

на Републиката, ако за това е взето решение с три пети от общия 

брой на членовете му, след предложение на две пети от общия 

брой на неговите членове. Не могат да се правят повече от две 

предложения за провеждане на референдум по даден 

законопроект в един и същ парламентарен мандат.“ Член 216 от 

Закон 3463/2006 предвижда възможността за провеждане на 
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 местни референдуми по сериозни общински въпроси по 

инициатива на общинските власти. Решението се взема с 

мнозинство от 2/3 от членовете на общинския съвет. Резултатът 

е задължителен за местния съвет. Гражданите, които имат право 

на глас в местните избори, могат да участват в референдума. 

Референдумът се счита за валиден когато в него участват 50% от 

хората, които са регистрирани в избирателните списъци. 

Референдум не може да се провежда по въпроси, свързани с 

бюджета или с налагането на такси.  

  Консултативни комисии: Освен чрез референдуми, гражданите 

могат да участват в местното самоуправление и чрез 

консултативни комисии. Член 76 от Закон 3852/2010 предвижда 

създаването на Общинска консултативна комисия с мандат от 2,5 

години в общини с над 10,000 жители и по решение на общинския 

 съвет, за което се изисква мнозинство от 2/3 и с обикновено 

мнозинство в по-малките общини. Комисията се състои от 

представители на местната общественост от различни кръгове – 

търговски, работодателски, родителски, спортни,  културни, 

юридически, граждански и други сдружения и организации. С 

членове, чийто брой варира от 25 до 50, комисията организира  

открити заседания, които задължително се провеждат веднъж 

годишно преди съставянето на бюджета и годишния план за 

действие и най-малко веднъж на всеки 3 месеца. 
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 Председателствана от кмета или от заместник-кмета, комисията 

отговаря за даване на становища на общинския съвет относно  

планове за развитие, планове за действие и оперативни и 

технически програми. Тя също наблюдава и следи за нередности в 

изпълнението на общинските планове и изразява становища за 

отстраняване на проблемите. Подобни консултативни комисии 

съществуват и на регионално равнище, чийто членове варират 

между 35 и 60. Задълженията и функциите им съответстват на 

тези на общинските комисии.  

 Обществени консултации: Член 85 от Закон 3852/2010 

предвижда, че в местните общности могат да се свикват събрания 

на жителите от представителя или от председателя на 

консултативните комисии, съгласувано с кмета. Тези събрания се 

провеждат най-малко един път годишно с цел формулиране на 

предложения, отнасящи се до въпроси свързани с местната 

общност. Това най-често са мерки в областта на социалната 

политика, строителни и инфраструктурни проекти, насърчаване 

на туризма, спортни и културни дейности, както и други услуги и 

политики на общината или региона. Решенията се вземат с 

обикновено мнозинство от присъстващите членове. Специално, 

що се отнася до регионите, на разположение е и процедура за 

електронни консултации с гражданите, заедно с формулирането  

на становище от регионалната консултативна комисия. След като 

предложенията бъдат събрани и разпределени по групи от  
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регионалните служби, те се внасят от председателя на 

регионалната консултативна комисия на нейно заседание. 

 Процедурата за систематизиране и методологията, които е 

необходимо да се следват, са по преценка на всеки регион.  

 Обществен посредник: Освен националния омбудсман, Закон 

3852/2010 предвижда и избирането на местен омбудсман 

(обществен посредник) в общини с над 20 000 жители. Изборната 

процедура се провежда в срок от 2 месеца след избора на 

общинските и регионалните власти. Местните омбудсмани се 

избират от общинските / регионалните съвети и са отговорни 

пред тях. 13 Закони 3463/2006 и 3852/2010 дават възможност на 

всяко лице, което има  законен интерес, да предявява искове 

срещу решения или действия на местните власти пред 

компетентните органи. Член 225 от Закон 3852/2010 се отнася до 

решенията, изпратени за контрол за законосъобразност, които 

могат да се обжалват от всяка заинтересована страна. В 

допълнение към член 225, същият закон предвижда и 

възможност за обжалване на избора на нов кмет, общински съвет, 

регионален управител, или регионален съвет.  

 Електронно правителство и отворени данни: Съществуват 

редица добри практики в Гърция относно електронното 

управление. Чрез използването на информационни и 

комуникационни технологии на национално и местно равнище, 

гражданите са улеснени и получават обширен достъп до  
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информация и възможност да изразят становище. Интернет 

сайтът www.opengov.gr/ осигурява отворени правителствени 

услуги, основани на обща рамка от принципи като прозрачност,  

консултации, отчетност и децентрализация. Преди внасянето им 

в парламента почти всеки законодателен проект или дори 

политическа инициатива от страна на правителството се 

публикуват в блога като платформа. Граждани и организации 

могат да публикуват своите мнения, предложения и критики 

текст по текст. Освен това, порталът ЕРМИС се използва за 

разпространяване на информация за гражданско участие в 

управлението, особено на национално равнище. Законът за 

„Отворени данни“ е в етап на обсъждане и възприема принципа 

на „Отворените данни“, съгласно който данните на гръцката 

публична администрация ще са отворени, налични и достъпни за 

всеки, както и за многократно ползване. С оглед постигането на 

прозрачност и осигуряване на достъпна информация за всички  

хора на местно равнище, член 71, ал. 3 от Закон 3852/2010 

предвижда задължението всяка община да има официална 

Интернет страница, на която са публикувани всички решения на 

общинските органи, както е предвидено в действащото 

законодателство. Също така се публикуват и тримесечните 

доклади на Икономическата комисия за изпълнението на 

регионалните и общинските бюджети. По Интернет се излъчват  

на живо извънредните заседания на Областния съвет. 
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 Според Конституцията на Полша, правителството може да 

насрочи национален референдум по важни въпроси за страната, 

при промени в Конституцията, или при ратифициране на 

международен договор. Гражданите също могат да инициират  

референдум, чрез подписка подкрепена от минимум 500 000 души 

с избирателни права.  

Законът за националните референдуми гласи, че Парламентът 

решава дали да проведе референдум, дори и в случай че са 

събрани необходимия брой подписи. Когато на референдума 

гласуват над 50% от имащите право на глас, резултатът е с 

обвързващ характер. Това не важи за конституционните 

референдуми, където резултата е винаги обвързващ. Освен 

правото да инициират референдум, гражданите могат да 

предлагат и национално законодателство чрез гражданска 

инициатива. Според Закона за законодателните граждански 

инициативи, 100 000 души с избирателни права могат да сторят  

това, ако съберат необходимите подписи в срок от 3 месеца от 

регистрирането на инициативата. Въпроси по които гражданите 

нямат право да инициират законодателство са данъците и 

публичните финанси, отбраната на държавата, и амнистиите. На 

местно ниво, някои общини/населени места предвиждат 

възможността за гражданска инициатива. Минималният брой 

подписи е различен, като всяка местна власт сама определя  
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съответния праг. В Лодз например, са необходими 6 000, докато 

във Варшава – 15 000. Член 170 от Конституцията на Полша 

позволява организирането на местни референдуми по важни 

въпроси свързани с местното самоуправление. Отделно, Законът 

за местното самоуправление предвижда 10% от гражданите на 

дадена община/населено място да могат да инициират 

референдум на територията си.  

Провеждането на местен референдум е задължително при 

отзоваване на общинската/регионалната власт преди 

приключването на мандата и, както и при решение за 

самооблагане за обществени цели. При промени в територията на 

общината  или населено място, местната власт е задължена да се 

допита до  населението, като една от формите е насрочването на 

референдум. Кворумът за валидност на местен референдум е 30%. 

Що се касае до референдумите за местно самооблагане, е 

необходимо 2/3 от гласувалите да подкрепят идеята за да бъде 

приета. 

  Публични консултации: Публичните консултации са една от 

основните форми на диалог между местната власт и местното 

население в Полша. Провеждането им е предвидено в Закона за 

местното самоуправление. Публични консултации трябва да се 

проведат преди приемането на градоустройствен план, както и 

при планирането на проекти с осезаем ефект върху околната  
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среда. Това е предвидено в Закона за устройство и развитие на  

територията, както и в Закона за достъп до информация за 

околната среда и нейното опазване. Все повече общини и градове 

избират да включат публичните консултации в своето местно 

законодателство. Примери за това са Краков, Лодз и Слупск. От 

2009 г. насам, съществува и възможността за разпределение на 

част от селските фондове за интересите на местното население,  

след пряка консултация с тях – така нареченото „бюджетиране 

чрез участие“.  

Въпреки това, този механизъм съществува само на ниво малки 

населени места и не се използва в градовете (с изключение на 

Сопот) и общините.  

 Електронно правителство:  Правителството на Полша полага все 

по-големи усилия в развитието на електронното управление, с 

цел улесняване на комуникацията си с гражданите. Законът за 

компютъризация на операциите на субекти извършващи 

обществени задачи (2005 г.), е основния инструмент, който 

регулира електронното правителство. Чрез него, управляващите 

са изготвили и редица програми за насърчаването на 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ). 

Действащите сред тях в момента са „Националната програма за 

интегрирана компютъризация 2020“, „Дигитална Полша 2014-

2020“, и „Националната стратегия за развитие 2020“, която 

включва и е-правителството. Последната си възлага и  
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създаването на унифицирани стндарти и формати на 

електронните портали с цел улесняване на гражданите, както и 

разширяване на спектъра от информация, която е дигитално 

достъпна. В повечето случаи, тези програми имат за цел да 

надградят върху постигнатото до момента в сферата на 

електронното правителство, но също така включват и нови 

измерения и подходи.  

  Достъп до обществена информация: Законът за достъп до 

публична информация (2001 г.) гарантира правото на гражданите 

да изискват касаеща ги информация от съответните органи, 

които от своя страна са задължени да отговорят в срок от 14 дни. 

Органите са задължени също така да предоставят достъп до 

информация чрез Интернет портал – така наречения „Бюлетин за 

публична информация“, който стартира още през 2003 г. 

На 6 септември 2015 година  Полша проведе национален 

референдум по следните  три важни въпроса: 

1) Преминаване към мажоритарен избор на народни 

представители; 

2) Запазване на държавното финансиране на политическите 

парти; 

3) Приемане на презумпция за изрядност на данъкоплатците при 

данъчното правораздаване. 

Почти 79% от гласувалите подкрепиха мажоритарното избиране; 

над 82% отказаха запазването на досегашните субсидии към 
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 партиите, и 95% приеха предложението към данъчното 

законодателство. Въпросите, предмет на референдума са 

изключително важни за дневния ред на Полша. 

За съжаление референдумът няма да бъде зачетен, тъй като в 

него участваха само около 2,5 милиона избиратели или 7.8% при 

наличие на изискване за участие 50%+ за признаване на 

резултатите от прякото участие. 

Велият референдум в Полша доказва за пореден път 

правилността на тезата за парадокса на кворума – колкото по-

строги изисквания за активност предявявате, толкова повече 

дезинтересирате избирателите. Очаквайки, че кворумът няма да 

бъде достигнат, те не си правят труда да отидат до урните, дори и 

да става въпрос за важни неща като правилата за избори, 

партийните субсидии и данъците. 

Венецианската комисия към Съвета на Европа от години 

препоръчва на националните държави премахване на кворумите 

 за признаване резултатите от референдумите или в краен 

случай- използване на кворуми до ниво 20%. 

 

 Съгласно Конституцията на Румъния, съществуват два случая, в 

които провеждането на национален референдум е задължително. 

Единият е за отстраняване от длъжност на Президента на 

страната. Минимум 1/3 от членовете на Парламента могат да 

предложат отстраняване на Президента, при наличието на 
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 сериозни нарушения в изпълнението на длъжността. Ако 

предложението се приеме на пленарно заседание, то следва да  

бъде подложено на национален референдум, в рамките на 30 дни. 

Другият случай когато провеждането на референдум е 

задължително е, когато се правят промени в Конституцията. 

Такива промени могат да бъдат инициирани от Президента, 

минимум 1/4 от народните представители, или от най-малко 500 

000 граждани с избирателни права. Според Закона за 

организацията и провеждането на референдум, резултатите от 

тези допитвания са с обвързващ характер. Необвързващи 

(консултативни) референдуми могат да се проведат по други  

въпроси от национално значение. Такива може да инициира 

единствено Президента. За да бъде валиден национален  

референдум в Румъния, е необходимо да гласуват най-малко 30% 

от имащите право на глас. Освен инициирането на промени в 

Конституцията, гражданите на Румъния могат да предлагат и  

други законодателни промени. Законодателна инициатива се 

разглежда от Парламента, когато такава е събрала подкрепата на 

минимум 100 000 граждани, от поне 1/4 от окръзите в държавата. 

Отделно, във всеки от тези окръзи трябва да са се подписали най-

малко 5 000 души. На местно равнище гражданите не могат да 

инициират референдум. Според Закона за референдумите, това 

може да стори председателя на Общинския съвет или 1/3 от 23 

общинските съветници. При законопроект за изменението на 
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 териториалните граници на общини, градове или окръзи, 

допитването до местните жители чрез референдум е 

задължително.  

 Публично обсъждане: Законът за прозрачността на процеса на 

вземане на решения в публичната администрация (2003 г.) има за 

цел да стимулира активното гражданско участие в процеса на 

вземане на решения на национално и местно равнище. Съгласно 

член 6 от Закона, органите на държавната и местната власт са 

задължени да изпратят информация до всички предварително 

заявили интерес страни за конкретен законопроект не по-късно 

от 30 дни преди подаването му за анализ, одобрение и приемане 

от страна на държавните органи. След като направи това, 

съотвентният орган на публичната администрация трябва да  

гарантира период от най-малко 10 дни, в който всички 

заинтересовани страни (граждански организации, асоциации, 

частни предприятия, професионални съюзи, и др.) да могат да 

отправят писмени препоръки върху законопроекта.  

Предвидена е и възможността да се организира публично 

обсъждане, по инициатива на административния орган. Той е 

задължен да уведоми всички желаещи да присъстват, не по-късно 

от 3 дни преди обсъждането. Срещите са открити и за медиите, 

което стимулира по-голяма прозрачност. Всички заинтересовани 

страни имат правото да изразят становище по законопроекта по 

време на публичното обсъждане, но окончателното решение  
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принадлежи на административния орган. Когато изготвя 

финалния си анализ за дадения законопроект, 

административният орган е задължен да даде отчет за всички 

препоръки и становища, които е получил от заинтересованите  

страни.  

 Достъп до обществена информация: Законът за свободния 

достъп до публична информация (2001 г.) описва правомощията 

на гражданите и регулира процедурите по изискване на 

информация от органите на публичната администрация. 

Публичната власт или институция, до която е изпратена молба за 

достъп до информация, е задължена да отговори на подателя в 

срок от 10 дни. Ако прецени, че казуса е по-сложен, публичният 

орган разполага с 30 дни да обслужи подателя, но отново трябва 

да го информира за това в срок от 10 дни.  

Отказът за 24 предоставяне на поисканата информация трябва да 

бъде мотивирана и съобщена в рамките на 5 дни.  

 Обществен посредник: Парламентът на Румъния назначава 

национален Омбудсман, който е отговорен за гражданите от 

цялата страна. Седалището на институцията Омбудсман е в 

Букурещ, но също така разполага и с 14 териториални офиса. 

Освен физически, гражданите могат да отправят своите петиции 

към Омбудсмана по телефон (от 2002 г.) и по електронна поща (от 

2004 г.). Официалната Интернет страница на институцията дава 

обширна информация за правата на гражданите, компетенциите  
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на Омбудсмана, и процеса на отправяне и разглеждане на петици 

 Гражданите в Чехия имат възможността да инициират местни и 

регионални референдуми. Законът за местните референдуми  

гласи, че референдум може да бъде иницииран от общинския 

съвет или от граждански комитет подкрепен с подписка от най-

малко 6% до 30% от жителите на общината с право на глас, в 

зависимост от големината на общината. Референдумът може да се 

проведе по въпроси, отнасящи се до сферата на собствени 

компетенции по самоуправлението, с изключение на бюджетни 

въпроси, регионални органи (създаване, устройство, промени, 

отзоваване), подзаконови нормативни актове или случаи, когато 

регионален референдум по същия въпрос е бил проведен в 

последните 24 месеца. Резултатите от референдума са валидни в 

случай че в него са участвали най-малко 35% от местните жители 

с право на глас.  

Чешката република е парламентарна република. Парламентът е 

разделен на Палата на депутатите (200 души) и Сенат (81 души). 

Депутатите се избират за 4 години, а сенаторите за 6, при което на 

всеки 2 години 1/3 от тях се преизбират. Право на избор имат 

гражданите на Чешката република, които са навършили 18 

години, а да бъдат избирани имат право чехите над 21 (за 

парламента) и над 40 години (за сената). Главно длъжностно лице 

в Чехия е президентът. Той бива избиран от парламента за срок 

от 5 години. Президентът утвърждава състава на правителството, 

предложен от Палатата на депутатите. 
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Държавното управление в Чехия се основава върху тристепенната 

система, съставена от централни власти, регионални и местни 

органи на властта: 14 региона - функционират от 1.01.2001 г. като  

второ ниво на самоуправление; 

77 окръга, изпълняващи функции на държавната администрация. 

С реформите от 2005 година окръжното ниво е премахнато и 

понастоящем в страната има само два вида поднационални 

единици - региони и общини;  6249 общини.  

Регионите в Чехия се управляват независимо от регионални (или 

областни) съвети. Те са публични органи, които могат да 

притежават собственост и функционират според собствения си 

бюджет. Държавата може да се намесва в дейността им само в 

случаи на нарушаване на законите на страната. 

Регионалният съвет внася законопроекти в Парламента, внася 

жалби пред Конституционния съд за отмяна на 

незаконосъобразни актове, приема подзаконови нормативни 

актове, одобрява програмите за регионално развитие и 

териториалните планове, избира представителите в службите за 

социално и икономически сближаване, приема бюджета, 

организира и финансира регионалните дейности. Управлява се от 

Борд на съветниците, който контролира бюджета, определя броя 

на служителите, организира регионалните дейности. 

Всеки регион има Управител на региона, който е отговорен е за 

управлението на бюджета, има право да отменя решения на Борда 
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 на съветниците, както и да ги връща в регионалния съвет за 

преразглеждане. 

Общините в Чешката република се управляват от Общински 

комитет, Общински съвет и кмет. Най-голяма власт има 

Общинският съвет, който се избира чрез преки избори, 

провеждани по пропорционалната система. Всеки общински 

съвет е съставен от 5 до 55 общински съветници, като техният 

брой e пропорционален на броя на населението. Общинският 

съвет провежда сесии, които трябва да се провеждат най-малко 

едни път на 3 месеца. Общинският съвет сам създава процедурни 

правила, по които да работи.  

Изпълнителният орган на общинско ниво е Общинският комитет, 

отговорен пред Общинския съвет.  

То има между 5 и 11 члена, като в него влизат кметът, заместник-

кметът и няколко други членове, избирани от състава на 

Общинския съвет. 

 Кметът свиква Общинския комитет, когато това е необходимо и е 

отговорен за подготовката на документите 

Резултатите са задължителни за местния съвет и за другите 

местни органи, в случай че са участвали повече от 50% и най-

малко 25% от всички местни жители с право на глас са 

отговорили с „да“. В противен случай, те са с консултативен 

характер. Същите правила важат и за регионалните референдуми, 

с 32 разликата че необходимия брой подписи за инициирането им  
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от граждани е 6% за всички региони.  

 Консултиране с гражданите: Съществуват и други възможности  

за пряко гражданско участие и за информиране на 

обществеността, като обсъждания на срещи и дискусии по 

различни теми или публични проекти, дейности на асоциации, 

създаване на квартални сдружения и комитети, и правото на 

петиции. Гражданите разполагат с възможността да дават 

становища по въпросите, които се обсъждат на заседания на 

общинския и регионалния съвет на тяхната територия, да правят 

бележки по проекта за бюджет на общината и региона, както и по 

годишния финансов отчет за изминалата година. Местния 

изпълнителен орган е задължен да обсъди на заседание (в срок от 

 60 дни) въпрос от неговата компетентност, ако такъв е поставен 

с икане в подписка от най-малко 0.5% от жителите на общината 

или региона. Също в срок от 60 дни, общинският или регионален 

орган трябва да разгледа официални предложения или 

коментари от страна на гражданите. В тази светлина е подходящо 

да се подчертае и участието на обществеността в оценката на  

въздействие върху околната среда по проектопланове, заложено 

в Закон № 100/2001.  

 Обществен посредник: Чешкото законодателство не предвижда 

създаването на местен омбудсман. Тази длъжност се заема на 

национално ниво, и в някои държавни и частни институции 

(полиция, армия, някои болници, и банки). 
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  Електронно правителство: В Чехия широко се обсъжда 

проблема със слабото участие на гражданите в изборите (особено  

за Сенат и за Европейски парламент). Някои от предложенията за 

променяне на тази тенденция включват въвеждането на 

електронно гласуване или гласуване по пощата. Понастоящем, се 

изготвя нов комплексен Изборен кодекс, който ще съдържа общи 

за всички видове избори принципни правила и ще включва 

специални разпоредби за всеки специфичен вид в един 

законодателен акт, вместо съществуващите понастоящем пет 

специални акта. В процеса на подготовка се разглеждат и някои 

видове механизми, улесняващи гражданското участие. Като цяло, 

в периода 2006 – 2010 г. в Чешката република имаше „електронен 

бум“. Тогавашното правителство определи “електронизацията на 

публичната администрация” като свой първи приоритет. Така 

бяха приети няколко важни закони в тази област, напр. Закона за 

електронния подпис, Закона за основните регистри на 

държавната администрация или т.нар Закон за е-Правителство 

(официално Закон за електронните операции и оторизираното 

преобразуване на документи).  

Някои разпоредби от тези закони имат последици и за 

процедурите, свързани с прякото участие на гражданите 

(например свързването на базите данни с избирателните 

списъци, он-лайн услуги, предоставяни от местните и 

регионалните служби, он-лайн регистрации и комуникация с 

административните органи). В момента се разработва изменение  
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на избирателните закони, насочено към електронни решения на 

някои стъпки по време на подготовката и реализацията на 

изборите (електронни списъци на кандидатите, събиране и 

преброяване на гласовете и т.н.). Класическо електронно 

гласуване, каквото се практикува в някои държави-членки 

(например Белгия, Естония, Франция, Швейцария, 

Великобритания) също е предмет на дискусия. 

Белгийският Закон за общините регулира формите на 

гражданско участие в местното самоуправление на страната. 

Общинският съвет може, по собствена инициатива или по искане 

на жителите на общината, да се консултира с тях по всички 

въпроси от общински интерес, с изключение на лични проблеми и 

въпроси, свързани със счетоводството, общинските данъци, 

таксите, многогодишния план, бюджета и промените в бюджета. 

Резултатите от допитването не са обвързващи. Инициативи за 

референдум, произтичащи от жителите на общината,  трябва да  

бъдат подкрепени от най-малко 20% от жителите на общини с по-

малко от 15 000 жители, 3000 жители в общини с население 15 

000 – 30 000, или 10% от жителите на общини с над 30 000 

население.  

Същите изисквания важат и за минималния кворум за валидност 

на местния референдум. Също така, Законът предоставя 

възможността на минимум 20 граждани на общината, навършили 

16 години, да представят на общинския съвет свое искане или  
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предложение. Отделно от това, Фламандският парламент е приел 

редица законодателни мерки, насочени към насърчаване и 

засилване участието на гражданите на местно равнище в своите 

общини. Членове 197 - 200 от Закона за общините на 

фламандския парламент от 15 юли 2005 г. (FPAM) съдържат 

мерки, които целят да повишат гражданското участие на 

общинско ниво. Те задължават общинският съвет организира по 

закон система за разглеждане на жалби, както и да предприема 

инициативи, за да гарантира ангажираността и участието на 

гражданите и на целеви групи в подготовката, изпълнението и 

оценката на предоставянето на общински услуги.  

Жителите на общината 7 имат право – при определени условия – 

да поискат предложения и въпроси, свързани с общинските 

политики и предоставянето на услуги, описани в мотивирано 

изложение, да бъдат включени в дневния ред на общинския 

съвет. Отделно, всеки гражданин има право да внася до 

общинските власти писмени петиции по въпроси от 

компетентността на общината, подписани от едно или повече 

лица. 

  Достъп до обществена информация: Законът за общините също 

регламентира навременното публикуване на информация от 

страна на местните власти. Той предвижда предварително 

обявяване на сайта на общината, както и на публични места в 

общината, времето, мястото и дневния ред на предстоящите 

заседания на общинския съвет. Общините са задължени да  
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публикуват и разпоредбите на общинския съвет, както и 

плановете си за развитие, устройство на територията, бюджетите  

и отчетите си.  

 Обществени консултации: По искане на общинския съвет, могат 

да бъдат създадени и консултативни съвети, които да провеждат 

общи събрания на местното население, с цел събиране на мнения 

и препоръки по конкретни въпроси. Законът за общините също 

предвижда възможността част от общинския бюджет да бъде 

предоставен на инициативни граждански групи или на квартални 

съвети, за реализиране на конкретни дейности.  

 Обществен посредник: Назначаването на омбудсман (обществен 

посредник) за Фламандския регион е задължително, предвидено 

в Закона за омбудсмана от 7 юли 1998 г. Омбудсманът се 

назначава от фламандския парламент, без процедура на 

обществена консултация. Мандатът е 6 години, а един и същ може 

да служи не повече от два мандата, независимо дали са 

последователни или не.  

Функциите на омбудсмана са да разглежда жалби на гражданите, 

да сезира компетентните органи, да прави предложения и 

препоръки, и да наблюдава спазването на моралните и 

нравствените задължения на членовете на фламандския 

парламент. Предвидена е и възможност за назначаване на 

общински омбудсман, но това става по самостоятелно решение на 

съответната местна власт. 
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  Електронно правителство:  

 Относно електронното правителство, различни общини са  

предприели законодателни и други мерки за насърчаване 

използването на информационни и комуникационни технологии 

за улесняване участието на гражданите в местното управление, 

например по отношение на придвижването на жалбите и други. 

Конституцията на Естония предвижда провеждането на 

национален референдум. Съгласно член 162, предложенията за 

промяна в глава I и XV на Конституцията задължително трябва да 

бъдат подложени на национално допитване. Други 

конституционни промени, както и въпроси от национално 

значение също могат да подлежат на референдум, но не е 

задължително. Референдуми не могат да бъдат провеждани по 

въпроси касаещи бюджета, финансовите облигации на държавата, 

данъчната политика, ратифицирани международни договори, 

извънредно положение, или националната сигурност. 

Резултатите от всички референдуми са с обвързващ характер.  

Законът за местното самоуправление (ЗМС) гласи, че гражданите 

на всяка община или населено място имат правото да участват в 

местното самоуправление. Основният инструмент за пряко  

гражданско участие на местно ниво е гражданската инициатива. 

Според чл. 32 от ЗМС, гражданите могат да променят или 

анулират местно законодателство, чрез гражданска инициатива, 

подкрепена от минимум 1% (но не помалко от 5 жители) от  
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местното население с право на глас. Местният изпълнителен 

орган е задължен да разгледа и обсъди предложенията на 

гражданите в срок от 3 месеца, като на своето заседание трябва да 

покани и представител от гражданската инициатива.  

 Електронно гласуване: Естония е първата страна в света въвела 

всенародно гласуването по Интернет. Системата за електронно 

гласуване се разработва от 2002 г., и стартира пилотно две години 

по-късно. През 2005 г. за първи път се използва на избори за 

местни общински съветници, а през 2007 г. естонците стават 

първите граждани в света, които гласуват електронно на 

парламентарни избори. От 2011 г. гражданите могат да се 

регистрират за гласуване и чрез мобилни устройства. 

Популярността на електронното гласуване постоянно набира 

сили. През 2009 г. на европейските избори, 15% от гласовете са 

били пуснати онлайн, докато само две години по-късно, на 

парламентарните избори, процентът се е качил до 24.3%. На 

последните избори за Европейски парламент, една трета от 

гласоподавателите са избрали опцията за гласуване по Интернет,  

от 98 различни държави. В световен мащаб, Естония служи като 

водещ пример и пионер в тази сфера. 15  Проучване на 

гражданското мнение: Друга форма на гражданско участие на 

местно ниво са проучванията на мнението. Общинският съвет  

има правото да организира и проучване на мнението на местното 

население по важни въпроси свързани с местното  
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самоуправление. При промени в името или територията на 

дадена община или населено място, местният орган е задължен  

да проучи публичното мнение предварително. При изготвянето 

на общински план за развитие (на всеки 4 години), местният 

орган трябва да гарантира включването на всички 

заинтересовани страни в процеса. 

 Всички заседанията на общинския съвет са публични, освен 

когато въпросите за обсъждане са обект на държавна тайна 

според законодателството. 

  Обществени консултации: Правителството на Естония е 

изготвило специален „Кодекс на добрите практики за публично 

ангажиране“, с препоръки и принципи за включването на 

гражданите в процеса на вземане на решения. Той е публично 

достъпен на официалния сайт на правителството. Според този 

документ, основните механизми за включване на гражданите в 

управлението на страната са информирането, консултирането, и 

участието. Освен чрез навременното публикуване на информация 

относно предвидените законодателни промени, правителството и  

институциите се ангажират също така адекватно да проучат 

публичните настроения, както и пряко да включат 

заинтересованите страни под формата на съвместни работни 

групи. Включването на заинтересованите групи цели да повиши 

легитимността на решенията. Преди ангажирането на 

заинтересованите страни, институциите изготвят „оценка за  
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въздействието“, според „Насоките за оценка на въздействието“, с 

цел да се идентифицират конкретни заинтересовани групи, както  

и сроковете и обхвата на публичните консултации.  

Всички те могат да бъдат променяни в хода на общественото 

обсъждане, според нуждите. Държавните органи са длъжни да 

предоставят обширна информация на заинтересованите страни, 

които ще участват в консултациите, относно обекта на 

обсъждане. Следват публичните консултации, които се провеждат 

на два етапа – преди изготвянето на законопроект или програма, 

и след това. Стандартно, те продължават около 4 седмици.  На 

присъстващите граждански групи се гарантира правото да 

изразят становище и препоръки впоследствие. Институциите се 

ангажират, в срок от 30 дни след получаването на препоръките и 

коментарите, да отговорят на заинтересованите страни, 

изразявайки своята позиция. В случаите, когато консултациите 

продължават по-дълго от 3 месеца или се провеждат на повече 

етапи, държавният орган изготвя и междинен доклад, включващ 

препоръки на заинтересованите страни. Макар и тези препоръки 

да нямат обвързващ характер при вземането на окончателните 

решения, те често служат като коректив на властта.  

Редовните публични консултации по важни въпроси поддържат 

диалога между политическия елит и гражданите на страната и 

могат да бъдат изтъкнати като позитивен пример, който да бъде 

използван и в други държави. 
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  В рамките на ЕС съществуват  примери за добри практики на 

гражданско участие в процеса на вземане на решения, както на  

местно, така и на национално ниво. Те са групирани в две основни 

категории – практики, свързани с провеждането на 

консултативни процеси и практики, свързани с прилагане на 

инструментите на пряката демокрация. Последният пример 

(„Бюджетиране с участие н гражданите в Сопот, Полша) съчетава 

и двете категории.  

 Практики, свързани с провеждането на консултативни процеси:  

 Граждански консултативни съвети в Тимишоара, Румъния: По 

инициатива на тогавашния кмет на града, през 2003 г. се създават 

Гражданските консултативни съвети. Моделът е заимстван от 

френския град Мулхаус, побратимен с Тимишоара. Целта на тези 

съвети е да се подобри диалога между гражданите и местните 

управляващи, чрез навременното установяване на проблемите и 

нуждите на гражданите в отделните квартали / райони. Днес има 

20 действащи Граждански консултативни съвета, разделени по 

квартали и райони, които обхващат цялата територия на града. 

Във всеки от тях могат да членуват между 7 и 50 души, които 

живеят или работят в съответния квартал или район.  

Гражданските съвети нямат правен статут и се финансират с 

публични средства. Членовете им се срещат периодично за да 

обсъждат най-належащите проблеми, които се нуждаят от 

решение, и информират местната власт за това.  
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Най-често става въпрос за инфраструктурата и градската среда. 

Отделно, някои от по-активните съвети сами предприемат 

инициативи и дейности за решаването на проблемите на 

територията им. Пример за това са дните за почистване на 

квартала, както и кампания за набиране на средства за местно 

училище, което е било пред затваряне. Съветите организират и 

културни събития, и често се ангажират с младите хора, 

информирайки ги за процесите на местното самоуправление. 

Някои от тях издават и собствени вестници и бюлетини. 

Взаимоотношенията между местната власт и гражданските 

съвети се разрастват в последните години, като управляващите 

все по-усилено търсят начини за сътрудничество. Публичната 

администрация се консултира по важни въпроси с гражданите, и 

същевременно ги информира чрез кварталните съвети за своите 

приоритети и планирани проекти.  

 Обществено планиране на социалните услуги в Банска Бистрица, 

Словакия:  

През 2008 г., словашкият град Банска Бистрица предприема 

инициатива за обществено планиране на социалните услуги в 

града, за предстоящите 5 години. Идеята е на председателката на  

местното Бюро за социални услуги, и е заимствана от подобна 

практика в съседна Чехия. Според нея, действащият механизъм за 

планиране на разходите за социални услуги не е достатъчно 

прозрачен и не включва всички заинтересовани страни, и трябва 

да бъде променен.  
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Кметството се отзовава на препоръката и, и стартира процедура  

за обществено планиране, с цел подобряване на качеството на 

предлаганите социални услуги. В рамките на общественото 

планиране са участвали три основни страни – потребителите на 

социални услуги, доставчиците на услуги, и представители на 

местната власт. За да гарантира по-широка представителност и 

участие от страна на гражданите, кметството предварително е 

организирало информационна кампания и серия от тематични 

работилници. Заявилите желание за участие в общественото 

планиране са били разпределени в 5 целеви групи, според 

различните видове социални групи. Процесът на планиране и 

консултиране е проведен между юни 2008 г. и май 2009 г. 

Участниците в общественото планиране са оценили високо 

инициативата. Мнозинството от тях са заявили, че общественото 

планиране е гарантирало по-голяма прозрачност при 

разпределянето на разходите за социални услуги и е допринесло 

за конструктивния диалог между местната власт и 

заинтересованите граждани. Доставчиците на социални услуги, 

от своя страна отчитат, че са имали възможността да се запознаят  

по-добре с нуждите на своите клиенти, и кои сфери от работата 

им изискват подобрение. Всички страни отчитат, че 

общественото планиране е спомогнало за покачването на 

доверието между гражданите, частния сектор, и публичната 

администрация.  
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 Общностен екип за разпределение на общински средства в 

Грьонинген, Холандия: За да инициира промяна в начина на  

разпределение на бюджетните средства на квартално ниво, 

Община Грьонинген сключва споразумение с 5 сдружения на 

собственици на жилищни имоти. Основната цел на тази 

инициатива е да се приложи принципа на самоуправление на 

квартално ниво, основан на идеята, че гражданите разполагат със 

знанието, опита и уменията да решават местните проблеми и да 

подобрят качеството на живота и сигурността в техните 

собствени квартали. Общината и сдруженията на собствениците 

решават да разпределят допълнителни 20 млн. евро за 

следващите 4 години към 14 квартала чрез техните квартални 

бюджети. Всеки от кварталите създава и подкрепя общностен 

екип, който се състои от представители на администрацията и 

граждани, и отговаря за бюджетното планиране. Въпреки че 

съставът на тези екипи е различен, в тях винаги участват 

представители на сдруженията на собствениците, социални 

работници и държавни служители. В допълнение, служители от 

службите за работа с деца или възрастни хора, полицията, 

училищата, както и живеещи в дадения квартал често пъти  също  

са членове на екипите. Тяхната работа е да събират идеите, които 

гражданите предлагат и в последствие да решават как да бъде 

разпределен бюджета.  

Правото на вземане на решения и ресурсите са в ръцете на 

общностните екипи. Според правилата за разпределяне на  
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финансирането, установени от местната власт, предимство 

трябва да се дава на проектите, които повишават активността и  

участието на гражданите в развитието на техния квартал. Всеки 

екип отговаря пред градския съвет за разпределението на 

бюджетните средства.  

 Законодателен „Краудсорсинг” във Финландия (К) През 2013 г., 

Финландия предприема иновативна стъпка за прякото 

ангажиране на гражданите в управлението на страната, чрез така 

наречения процес на законодателен „краудсорсинг“ (анг. 

crowdsourcing). „Краудсорсинга“ е механизъм заимстван от бизнес 

сектора, който позволява на потребителите да предлагат идеи за 

подобряване на качеството на продукти и услуги. Най-често това 

се случва чрез специално изградени за целта Интернет 

платформи и форуми. В сферата на политиката, все по-усилено се 

обсъждат възможностите за „краудсорсинг“ на законодателния 

процес, в който гражданите да могат да изразяват становища по 

законопроекти и да предлагат идеи за подобряването им. 

Финландското Министерство на околната среда решава в 

началото на 2013 г. да изпробва механизма на „краудсорсинг“ във 

връзка с проектирането на новия Закон за движението по офроуд  

(неасфалтирани) пътища.  

Нуждата за новия закон произлиза от нарастващия брой на 

моторни шейни и АТВ-та – превозни средства, използвани за 

преход през гори и други природни местности. При обсъждането 
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 на първоначания проектозакон, управляващите са имали 

сериозни разногласия по различни точки, като например  

позволената максимална скорост на движение, опазването на 

околната среда, компенсирането на собствениците на земи в 

проходимите местности, и други административни елементи.  

В крайна сметка, те решават да се допитат до гражданите и пряко 

заинтересованите страни по тези въпроси. За консултирането с 

гражданите е създадена онлайн платформа, през която те да 

могат да изразяват своето мнение и препоръки. Процесът е бил 

разделен на 3 етапа. В първия, между януари и март, са очертани 

основните проблеми свързани с офроуд движението, както и с 

мерките предвидени в проектозакона. Във втората фаза, между 

март и юни, 41 участниците са имали възможността да предложат 

конкретни идеи за подобрение и справяне с проблемите. Третата 

фаза (юни – октомври) е била за оценка на предложенията, в 

която освен гражданите, са участвали и експерти от различни 

области. Предоставена е и възможност за онлайн гласуване по 

различните теми и за подреждане на приоритетите. Не е имало 

предварителен подбор на желаещите да се включат, като всеки с 

достъп до Интернет е разполагал с възможност да изрази 

мнението си. Над 700 граждани са участвали активно в  

краудсорсинга“, докато платформата е била посетена от около 

14,000 души.  

Интернет платформата е събрала 170 идеи и над 1,300 коментара  
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само по време на втората фаза. Общите коментари във трите фази 

са над 4,000.  

Резултатите от това проучване са систематизирани и описани в 

обширен доклад от страна на управляващите в изготвянето на 

финалния законопроект. Разбира се, практически е било 

невъзможно всички те да бъдат съобразени в новия закон, но 

институциите са получили огромен ресурс от ценни мнения и 

идеи на гражданското общество, и в частност тези които са най 

пряко засегнати от закона. Участниците са оценили като 

изключително полезен процеса, заявявайки че подобна практика 

увеличава доверието им в законодателната власт и прави 

вземането на решения по-прозрачно и демократично. Дори по-

скептично настроените са оценили усилията на правителството 

да се допита до гражданите, и възприемат крайния резултат не 

като опит за налагане на определено мнение или позиция, а по-

скоро като компромис между множество различни позиции. 

Тепърва ще се обсъждат възможностите за използването на 

„краудсорсинга“ в повече сфери от местното и националното 

управление, както и идеи за подобряване на процеса. 

Финландците вече са направили първата голяма крачка в тази 

насока.  

2.2.  Добри практики, свързани с прилагане на инструментите на 

пряката демокрация:  

Законодателен референдум в Словения  
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Наред с посочените дотук механизми на взаимодействие между 

власт и граждани на местно ниво, често се използват и други,  

които са с по-голяма практика  и у нас. Такива са: приемен ден на 

кмета, участие на гражданите в публични сесии на Общинския 

съвет, участие на граждани и представители на НПО в 

постоянните комисии към ОС, квартални съвети, подписки, 

телефонни линии и кутии за граждански сигнали и мнения, 

общоселски събрания, местни референдуми. Освен тях, място 

намират и фигурата на местния обществен посредник, онлайн 

анкети и допитвания до населението, форуми на интернет 

страниците на общините, които са по модерни и обикновено 

предпочитани от по-млади и образовани хора. Сравнително нова 

и популярна форма за канализиране на гражданската енергия в 

част от селските общини в България са т.нар. „местни 

инициативни групи“. МИГ са ЮЛНЦ, съгласно дефиницията 

селски район на ПРСР за периода 2007 – 2013 г. 58 регистрирани 

като сдружения или фондации, които отговарят на определени 

изисквания регламентирани в конкретна наредба на МЗХ, в 

съответствие в Регламент 1698/2005 на ЕС. МИГ са 

институционализирана форма на публично - частно партньорство 

при равнопоставено участие на местната власт, бизнеса и 

неправителствения сектор на местно ново (една или група 

обхванати общини с общи граници).  

Прилагайки специфичен подход (подхода ЛИДЕР) за участие в 

местното развитие, МИГ в немалко общини са единствените  

http://www.eufunds.bg/


54 
Проект № BG05SFOP001-2.009-0089- C01 „Активни граждани на община Сатовча” се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg 

                                                                                     

 

 

действащи неправителствени организации които притежават 

инструментариум да влияят върху местното развитие.  

Разработвайки и прилагайки средносрочни Стратегии за местно 

развитие, които са финансово обезпечени от ПРСР, МИГ се оказаха 

инструмент за оживяване на някои селски територии в България. 

Към септември 2015 г. действащите МИГ, прилагащи СМР са общо 

тридесет и пет.  

 

Проблеми, произтичащи от гражданите и гражданския сектор у 

нас и в страните от ЕС:  

  Липса на доверие на гражданите в местната власт. 

Липсата на доверие е в основата на взаимодействието. 

Ако то не бъде възстановено там където е загубено не 

може да се очаква засилване на гражданската 

активност. Липса на доверие на гражданите в 

гражданските организации. НПО са откъснати от 

гражданите. Липсва представителност и легитимност 

на самите организации. Често те са приемани, като 

приближени и създадени да обслужват властта. 

Незаинтересованост и пасивност на гражданите. 

Резултат от загубеното доверие и ограничените 

правомощия на местната власт е незаинтересоваността  

      от нейните действия и гражданската пасивност.  

 Смисъла от участието не може да бъде ясно 

артикулиран за да мотивираме гражданската  
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активност и енергия. Силно фрагментиран граждански 

сектор, зависим от външно финансиране. Необходимостта 

от консолидация е видима, но дълго време не се случва. 

Липсата на яснота, кой, кого представлява води до 

затруднения сред местната власт да намери истинския и 

надежден партньор.  

 Непознаване на нормативната уредба. Ниска степен на 

информираност и експертност. Ефективното участие на 

НПО в процесите на вземане на решения на местно 

ниво е възпрепятствано от липсата на експертност и 

непознаване на нормативната уредба. Особено в 

малките общини това е проблем, който затруднява 

взаимодействието.  

 Проблеми, произтичащи от местната власт: Липсва 

разбиране за важността на диалога между властта и 

гражданите. Увлечени в решаването на ежедневни 

оперативни въпроси, свързани с предоставянето на 

базисни услуги, местните власти понякога не намират за 

важно да търсят постоянния контакт с гражданите. Често 

е налице подценяване на гражданския потенциал за 

подкрепа на местното развитие.  Неумение на местната 

власт за диалог с гражданите. Дори когато е налице 

желание за работа с гражданите това се оказва трудно, 

защото не всички представители на местната власт 

притежават умения за това.  
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 Инвестирането в обучения и други форми на 

придобиване на знания, понякога не е достатъчно за 

преодоляване на тези слабости, когато липсва желание  

за диалог с гражданите. 

Демократичното управление има една основна цел – да 

повишава качеството на живот на хората. Затова основна 

задача на публичната власт на  местно ниво е с дейността 

си да отговаря в максимална степен на справедливите 

очаквания на гражданите, да зачита техните права и 

широкия обществен интерес. Непрекъснато трябва да се 

модернизира управлението и администрацията и да се 

скъси неоправдано  голямата дистанция между органите 

на властта и гражданите.  Когато местните органи 

управляват добре обществеността е активна и 

ангажирана; повишава се доверието към общинската 

управа, общинския съвет и общинската администрация; 

публичните ресурси се ползват по-добре и се постигат по-

добри резултати. Доброто управление е гаранция, че всяка 

местна власт може да се справи с многобройните си 

сложни задължения ефективно, в най-добрия интерес на 

общността и то по прозрачен, отговорен и справедлив 

начин. Задълженията на публичната власт към 

гражданите надхвърлят изискванията на конкретните 

нормативни разпоредби. Тя трябва да е гъвкава, да се 

приспособява към променящите се потребности и 

изисквания на съвременния икономически и социален 
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живот, и най-вече към растящите нужди на гражданите.  
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