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ДОКЛАД  

 

Резултати от проучване на участието на 

гражданите в местното самоуправление   в 

община Сатовча 

 
 
   Настоящето проучване е част от проект „Активни граждани на Община 
Сатовча“  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-
2.009-0089-C01, който се осъществява по ОП „Добро управление“ 2014-
2020 г. Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в 
партньорство с гражданското общество и бизнеса“, чрез Процедура 
BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ 
 
Цел/и на проектното предложение  
Специфична цел :  
„Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол 
на изпълнението на политики“ на  Приоритетна ос 2 „Ефективно и 
професионално управление в партньорство с гражданското общество и 
бизнеса“ на ОПДУ, са дефинирани трите цели на процедурата, както 
следва: 
1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса; 
2. Открито и отговорно управление; 
3. Отправяне на препоръки за подобряване процесите по 
предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, 
предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно 
положение, спазване на етичните норми от държавните служители. 
 
 
 
 

1. Въведение 



 

   

 

 

 

 

                                                      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  

 

 

Участието на гражданите и гражданските структури в процеса на 
формиране на местни политики и вземане на управленски решения е важно 
условие за открито и социалноотговорно местно управление и 
самоуправление. Партньорството между структурите в третия сектор и 
тези на местната власт и местната администрация е подготовка за 
адекватно, добро и ефективно управление предвид факта, че те са най - 
близо до ежедневните проблеми на местната общност, на съответните 
целеви социални групи. Гражданските структури могат да акумулират 
ресурс и развиват потенциал за консултиране на разработването на местни 
политики и стратегии, за включване в изпълнението на конкретни 
програми, както в мониторинга и оценката на тяхната ефективност. С тази 
възможност и нейната практическа реализация те стават фактор както за по 
- нататъшното демократизиране на местното самоуправление, така и за 
осъществяване правото на местните общности за добро управление. Като 
осъзнават взаимната си значимост за усъвършенстване на местното 
самоуправление голяма част от българските общини експериментират 
различни форми на взаимодействие с гражданските структури 

 

2. Актуалност и значимост на темата  

 
Изследването на практиките на взаимодействие между гражданските 
структури и структурите на местната власт и местната администрация, в 
частност участието им в управлението, е проблем с особена актуалност и 
значение. Чрез участието на гражданските структури в управлението се 
поема инициатива и отговорност за решаване на проблеми на специфични 
целеви социални групи и местни общности. Същевременно този процес 
допринася за утвърждаване на демократичните институции и развитието 
на гражданското общество. 

Взаимодействието между гражданските структури, местната власт и 
местната администрация е в основата на изграждането на адекватен и 
ефективен местен капацитет за представяне и защита на интересите на 
местната общност, както и на специфични целеви социални групи. Чрез 
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практиките на съвместна дейност се увеличава общественият потенциал за 
вземане на ефективни решения и тяхното изпълнение. Наблюдава се 
процес на разработване и включване в нормативната уредба на механизми 
за осъществяване на взаимодействие на гражданските структури и 
институциите на местната власт. На практика обаче този процес не винаги 
е еднозначен и не винаги върви само в положителна посока. Това поставя 
под съмнение възможностите за установяване на устойчива политика на 
публично взаимодействие. Положителните тенденции се съпътстват от 
сериозни дефицити, които все още препятстват възникването на регулярно 
и ефективно взаимодействие между гражданските структури и местната 
власт, като механизъм за реализиране на открити и легитимни общински 
политики. Ефектите от това взаимодействие все още не отговарят на 
реалните обществени очаквания, като причините за това най - често се 
търсят в прогресиращата тенденция за намаляване на активността на 
гражданите и относително ниското обществено доверие в институциите на 
властта и нейната администрация. Преодоляването на тази ситуация с 
негативни за местното самоуправление и местното управление последици 
изисква научно изследване на социалните практики, оценка на 
постиженията, проблемите и противоречията във взаимодействията между 
гражданските структури и структурите на властта и администрацията. С 
очакваните резултати от това изследване могат да се аргументират идеи и 
насоки за въвличане на местната общност в решаването на местните 
проблеми. Обикновено темата за прякото участие на гражданите става 
особено популярна тогава, когато гражданите се чувстват изолирани от 
процесите на вземане на решения; когато смятат, че институциите на 
представителната демокрация вече не функционират ефективно и 
интересите им не са представени и защитени на политическо ниво. Ето 
защо анкетното проучване включваше въпроси за участието на гражданите 
в управлението – както на национално, така и на местно ниво. Веднага 
трябва да обърнем специално внимание върху факта, че респондентите, 
които смятат, че гражданите участват пълноценно в управлението на 
национално ниво са под 10%. Около 9% от анкетираните лица смятат, че 
гражданите „по-скоро участват” в управлението на национално ниво. 
Близо една четвърт от респондентите настояват, че гражданите изобщо не 
участват в управлението на национално ниво. Делът на хората, които 
смятат, че гражданите „по-скоро не участват в управлението” е три пъти  
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по - голям от делът на тези, които смятат, че гражданите „по-скоро 
участват”.  Тези процентни разпределения са изключително 
симптоматични за отчуждените на гражданите от управлението, за 
усещането за откъснатост от процеса на вземане на решения и участие в 
обществения живот. Близо 24% от респондентите смятат, че „само някои 
участват в управлението”. Огромната част от гражданите се чувстват 
изключени от политиката, обезвластени и обект на въздействие, а не 
субект на автономна политическа воля. Но тук е важно веднага да се 
наблегне на значима разлика при директното сравнение на резултатите от 
въпросите за участието на гражданите в управлението на местно и на 
национално ниво. Най- голямото разминаване е при отговорите „не мога да 
преценя”. Докато един от пет човека не изразява мнение, когато става 
въпрос за националната политика, то при въпроса за участието на местно 
ниво едва 15% се въздържат от отговор. В същото време 8% смятат, че 
гражданите „по-скоро участват в управлението” на национално ниво, а 
близо 13% смятат, че „по-скоро” участват при решаването на местните 
въпроси. Голямо е разминаването при отговорите при лицата, живеещи на 
село и тези в града. Докато при живеещите на село или в малки общности 
отговора на въпроса – дали участват в управлението на национално ниво и 
на местно ниво – 67% от запитаните отговарят че по скоро участват в 
управлението на местно ниво и само 5 % отговарят, че участват в 
управлението на национално ниво. Обратно, при живеещите в големия 
град 34% смятат, че участват в управлението на местно ниво и 15% в 
управлението на национално ниво. 

 

3. Изследователски проблем  

Неправителствените организации, като съзнателни обединения на 
граждани, като структури на гражданското общество за решаване 
конкретни проблеми на различни целеви социални групи акумулират 
ресурс и формират капацитет за съдействие на местната власт и местната 
администрация за решаване проблеми на местната общност. Гражданските 
структури стоят по - близко до съответните социални групи в местната 
общност, познават по - добре реалните им потребности и могат да 
спомогнат за намиране на по - адекватни и по - приемливи решения. Те са 
в състояние да дефинират проблем (на целева група или общност) и да 
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привличат гражданите за участие в решаването му. В гражданското 
общество и неговите структури има ресурс за участие в разработването и 
осъществяването на местни политики и решаване на проблеми на местната 
общност, но този ресурс не се използва пълноценно и ефективно. 
Практически взаимодействието между гражданските структури и местната 
власт все още се намира далече от установяването на диалога като 
нормална практика на изработване и провеждане на местни политики. 
Движение в тази посока има, но то е „неравно”, нестабилно и вътрешно 
противоречиво. Все още това взаимодействие е по - често пожелателно, 
отколкото реално случващо се; повече декларирано, и по - малко се 
реализира; резултатите са все още неубедителни. Разпознаването на добри 
практики, на проблеми и противоречия във взаимодействието между 
„третия сектор” и структурите на местната власт и местната 
администрация, чрез изследване на съществуващия опит може да даде 
идеи за активизиране на връзките им в по креативни и по - ефективни 
форми. 

Предметът (фокусът) на изследването е в разпознаване на положителен 
опит, на проблеми и противоречия във взаимодействието между „третия 
сектор” и структурите на местната власт и местната администрация, в 
разкриване на дефицити в нагласите и капацитета на гражданските 
структури и структурите на местната власт и местната администрация за 
целева и ефективна съвместна дейност.  
Необходимо е критично осмисляне на проблемите и перспективите за 
взаимодействие между гражданските структури и местната власт в две 
направления:  
първо, от гледна точка на преодоляване на проблемите във 
взаимодействието „граждански структури - местна власт”;  

второ, от гледна точка на преодоляване на проблемите и дефицитите на 
гражданските структури, като представители на гражданския интерес. 

Участието на гражданите в управлението на общината може да се разгледа 
в няколко направления:  нормативната основа, формите на 
взаимодействие, връзката на гражданите с местната власт и възникване на 
отношенията при тази връзка. 
Нормативната основа на първо място е уредена в Конституцията на РБ. 
Регламентирана е възможността за решения на гражданите при допитвания 
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и за участие в местните органи и за контрол. В Конституцията се определя 
рамката, а в другите нормативни актове се определят и различните аспекти 
от участието на гражданите в местната власт. 
На основата на Закона за допитване до народа и Закона за местните избори 
се решават въпроси от местно значение. Чрез тези закони се намират най-
демократичните форми за участие на гражданите в осъществяването на 
местната власт. 
ЗМСМА урежда обществените отношения при местното самоуправление и 
администрация, регламентира органите на местното самоуправление с 
техните правомощия и компетенции. 
ЗАТУРБ установява правилата за промяна на административно-
териториалните единици чрез участие на гражданите при провеждане на 
референдум и така се взема и участие в местната власт. 
Законът за административното производство е основен процесуален закон, 
който разрешава възможността за оспорване на административни актове на 
местните административни органи по съдебен и административен ред. 
Чрез него се осъществява и контрол върху местните органи. 
НПК и Законът за съдебната власт също имат принос за участието на 
гражданите в местното управление. 
Не на последно място по значение е ЕХМС. Хартата определя местното 
самоуправление като реална способност на местните власти да регулират и 
управляват в рамките на нормативните документи обществените дела и 
собствена отговорност и в полза на населението. Това става чрез съвети и 
събрания, избрани чрез преки и свободни избори от гражданите. Това 
подробно се регламентира и в нашите закони за допитване до народа и 
Закона за местните избори. Те регламентират правилата за провеждане на 
референдум и упражняване на гласуване на личността. 
Съществена роля за участието на гражданите и възможността за 
осъществяване на контрол върху съответните органи и институции. 
Контролът бива: 
- юридически - осъществява се от определени лица и органи съобразно 
правните норми; 
- обществен / граждански /- основава се на дейността на отделните 
граждани, граждански организации и медиите във вид на жалби, и молби. 
Той се осъществява от най-широк кръг лица и гарантира равенство на 
гражданите пред закона и при участието им за вземане на решения. 
Важна роля играе дейността на различните организации на гражданите. Те 
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подпомагат местните органи и чрез различни форми на взаимодействие 
формират свое влияние. 
Участието на гражданите в правораздаването е регламентирано чрез 
Конституцията, Закона за съдебната власт и НПК. Те могат да бъдат 
съдебни заседатели в първата инстанция за решаване на едно дело. 
Общинските съвети по процедура избират комисии, които изготвят листата 
на лицата за съдебни заседатели. Общинските съветници правят 
предложения до комисиите. Тези предложения се гласуват от Общинския 
съвет и се представят на съдиите в Окръжния съд, като втора инстанция. 
Така гражданите имат възможност за участие в съдебната власт.  
 
 

 
4.Описание на изследването 

В община Сатовча населението към 15.08.2019г. е 18 998 души. Общината 
включва 14 населени места + с. Сатовча. 

Населението на с. Сатовча към 15.08.2019г. е 2 434 души 

Населени места с жители между 1000 и 2500 души-  село Кочан  - 3 395, 
село Вълкосел  - 2 739, село Слащен    - 2 251, село Плетена    - 2 034, село 
Ваклиново - 1 331, село Годешево   - 1 077. 

 Населени места с жители между 250-1000 души - село Боголин  - 480, 
село Туховища   - 879, село Крибул – 448, село Долен – 434, село Осина – 
630, село Фъргово – 483, село Жижево - 383. 

Във връзка с постигане на едни от основните цели на проекта:  
- Да се изследва процеса на гражданско участие в управлението на 
местно ниво в община Сатовча и да се откроят основните проблеми в 
тази насока;  
- Да се формулират предложения и препоръки за насърчаване на 
гражданското участие и пряката демокрация на местно ниво,  
екипът изпълняващ тази задача реши да проведе допитване до 100 
респонденти  и до кметовете на кметства от община Сатовча, за да 
разбере тяхната оценка за взаимодействието между граждани / 
граждански организации и местна власт в общината, за  
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трудностите и успехите в това взаимодействие; както и да представи 
конкретните им предложения и препоръки в това отношение. 
За теоретична и методологическа база на изследването са проучени, 
систематизирани и интерпретирани трудовете на български и 
чуждестранни автори. Използвани са материали от законодателен, 
нормативен и методически характер в областта на държавното управление 
и местното самоуправление.  
Проучена е, систематизирана и анализирана информация за добри 
европейски практики на взаимодействие между местната власт и 
неправителствените организации. Изследва се актуалното българско 
законодателство, като основа на практиката от една страна, и възможност 
за очертаване на насоки и предложения за корекции в съществуващите 
нормативни актове, за усъвършенстване на някои механизми и изграждане 
на модел на взаимодействието между гражданските структури, местната 
власт и местната администрация.  
В анализа на ползваната информация е приложен теоретичен 
(концептуален), исторически, нормативен, сравнителен и емпиричен 
подходи.  
В процеса на регистрация на необходимите данни са използвани 
инструментите: анкета за проучване на статуса, капацитета, дейностите и 
взаимодействието на конкретни неправителствени организации, директен 

контакт (наблюдение) и дълбочинно интервю с представители на 
местната власт и местната администрация, коментар и оценка на основни 
изводи от изследването с експерти в местната власт и местната 
администрация. 
Тъй като не разполагахме със средства за представително за общината 
социологическо изследване, решихме да изпратим анкетата по 
електронната поща на представители от различните селищата в 
община Сатовча и на представители на местната власт, подбрани по 
следните критерии: 
 пол;  
възраст;  
образование;  
Удържайки тези критерии, бяха подбрани 100 респодента  и 
изпратени 100 въпросника на участниците в анкетата, като в тази 
бройка бяха включени и кметовете на кметства в общината. 
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Тъй като методът е този на отзовалите се, получихме 85 карти от 
анкетираните  и 13 от общинските власти, така че общо обработените 
карти са 98.  
Подчертаваме, че изследването не е представително, адресирани са 
участници от всички населени места в общината със сравнително 
активна гражданска позиция, с идеята да се проследят добри практики 
на гражданско участие в местната власт и да се получат конкретни 
препоръки към подобряване на нормативната уредба. Така че 
обобщените отговори представят „най - доброто лице” на 
взаимодействието местна власт - граждани. 
Както ще се види от отговорите на участниците се откриват доста 
трудности и проблеми в това взаимодействие. Анкетната карта бе с 
отворени въпроси, почти еднаква /с малки разлики/ за участниците и 
общинската администрация. 
Преди да пристъпим към анализ на резултатите от това изследване, 
ще представим данни от представителни за страната социологически 
проучвания, които да зададат по - широкия контекст на гражданското 
участие и фона, спрямо който ще сравняваме данните от нашето 
проучване. 
 
5. Гражданското участие – дефиниция и конкретни прояви в 

огледалото на социологическите изследвания.  

 
Тук не е мястото да се дават пространни дефиниции за гражданското 
участие, но обикновено социологическите изследвания използват 
едно широко понятие, включващо и членство и подкрепа на партии и 
гласуване на избори, членство в граждански организации, различни 
доброволчески дейности в подкрепа на каузи, както и 
благотворителни дарителски акции. Както Европейското изследване 
на ценностите, така и Европейското социално изследване имат 
индикатори за гражданско участие. Но изследването, фокусиращо се 
специално върху гражданското участие, с амбиции за измерване на 
Индекс на гражданското участие е СИВИКУС, така че тук ще се 
придържаме основно към данните от него. Там гражданското 
общество се определя като: „динамичното пространство извън 
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семейството, държавата и пазара, което е създадено от 
индивидуалните и колективни действия, организации и институции, 
където публично се отстояват общи интереси“. В този дух 
дефиницията за гражданско участие ще е следната: Гражданското 
участие включва колективни и индивидуални действия, отстояващи 
общи интереси в публичното пространство. Тези общи интереси 
могат да са с различна степен на всеобщност – от конкретни проблеми 
на малки групи на местно ниво до проблеми на конкретното 
национално общество и човечеството като цяло.  
Различни автори дефинират различни функции на гражданското 
участие. Ние тук ще обособим най общо следните две функции на  
гражданското участие: политическа, обвързана с промяна на 
политики, контрол на управлението и защита на общи интереси;  
и социална, свързана със задоволяване на потребности от общуване,  
справяне с конкретен проблем, емоционални потребности /групи по 
интереси, хобита/.  
Но разликата между тези две функции е размита, защото социалната 
функция лесно може да прерасне в политическа. Фокусът при анализа 
ще е върху възможностите за политическо участие на гражданите на 
ниво местна власт – правото им на информация, на контрол върху 
действията на властта; изискване за по -добро и съобразено с общи 
интереси управление; правото им на промяна на политики; както и на 
директно участие в управлението и процесите на взимане на решения 
- чрез механизмите на пряката демокрация. 
Най-важните резултати  данните от социологическите изследвания. Те 
като цяло не показват голяма гражданска активност, а в 
международен план, от гл.т. на резултатите от международно 
сравнително изследване на 7 страни от Централна и Източна Европа,  
представително за всяка страна и проведено през 2017, българите са 
последни по индикатора участие в граждански дейности - само 5.4 на 
сто от хората участват в някаква форма на организирани граждански 
дейности (най - ниският процент сред седемте изследвани страни).  
 
Ето какви са данните от социологическото изследване, 
представително за община Сатовча, проведено в рамките 
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на проект „Активни граждани на Община Сатовча“  по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0089-C01 , през 
2019г. 
 

Таблица 1 

ПОЛ БРОЙ  ПРОЦЕНТ 
мъже  53 53,9% 
жени  45 46,1% 

 
 

По възрастов признак структурата на анкетираните лица изглежда така: 

Таблица 2 

ВЪЗРАСТ  БРОЙ  ПРОЦЕНТ 
до 30 години 50 45% 

от 31 до 40 години 31 25,2% 
от 41 до 50 години 10 15,1% 

от 51 до 60 години 5 13% 

над 60 години 2 1,7% 

 
 

По образователен ценз анкетираните хора са, както следва: 

Таблица 3 

ОБРАЗОВАНИЕ  БРОЙ  ПРОЦЕНТ 

Начално  3  2,1% 

Основно  25 29,2% 

Средно  45 44% 

Висше  25 29,2% 
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Таблица 4 

 

Случвало ли ви се е през 
последните 5 години да участвате 
в ...?  

БРОЙ  ПРОЦЕНТ 

1. Избори като застъпник на някоя 
партия                          

27 22,9% 

2. Подписване на петиция                                                    22 18,5% 
3. Бойкот 9 4,9 % 
4. Протест                                                                              18 15,6% 
5. Гражданска инициатива (като 
например защита на Иракли) 

14 11,8 % 

6. Предложения към общинската или 
държавната            

16 13,7% 

7. Срещи за решаване на проблем в  
квартала/махалата                                   

40 39,7% 

8. Подаване на информация относно 
лошо качество  на закупени продукти 

19 16,2% 

9. Обаждане в полицията по повод на 
нередност или  престъпление     

26 22,2% 

10.Отказ да купувате от определен 
магазин поради  лошо обслужване        

38 32,3% 

11.Закупуване на определени продукти 
по политически, морални или 
екологически съображения 

15 13,1% 

12.НПО/гражданско сдружение                                             6 3,1% 
13.Политическа партия                                                         17 14,9% 
14.Синдикална организация                                                 16 13,4% 
15.Клуб, дори и неформален                                                 22 19,0% 
16.Читалище                                                                           17 14,9% 
17.Доброволческа организация                                              9 4,9% 
18.Благотворителна кампания 41 40,4% 
19.Саморазправа                                                                      2 1,2% 
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Вижда се, че с най-голяма популярност се ползват благотворителните 
акции и ангажираността с проблеми и дейности в квартала и 
махалата. Това е напълно в унисон с нарастващата популярност на 
кварталните съвети. Популярни са и спонтанни форми на граждански 
активно потребителско поведение. Иначе казано, класически  

граждански политически форми на участие – като протести, 

бойкоти, участие в партии, синдикати и НПО, дори предложения 

към администрацията, отстъпват пред желанието на хората да 

участват в решаването на по-всекидневни, част от делничния им 

живот, проблеми или да помагат на болни хора – 
благотворителните дейности обикновено са свързани с такава помощ.  
Това е насока, в която взаимодействието между местната власт и 

гражданите би могло значимо да се активизира. 

Споменатото сравнително изследване на гражданското общество от 
2017г. ни дава и отговор на въпроса защо хората не участват в 
граждански организирани действия – преди всичко защото нямат 
време и пари, но 50 на сто не вярват, че гражданската активност може 
да спомогне за решаването на проблеми и да промени нещо. Вина за 
тази липса на вяра вероятно имат и неправителствените организации, 
тъй като същото изследване не показва добър образ на НПО – голям 
процент от хората не ги мислят за достатъчно ефективни в 
решаването на проблеми, а и ги възприемат като действащи само в 
собствен финансов интерес или че са обвързани с бизнес и партийни  
интереси. 
Ето защо, когато хората нямат доверие на гражданските организации 
и на държавната власт – това се вижда от всички изследвания на 
общественото мнение, на въпрос от сравнителното изследване на 
гражданското общество  „ Ако имате проблем към кого бихте се 
обърнали за неговото решаване?” на първо място отговорилите 
поставят семейството, на второ - приятелите, следва полицията и на 
четвърто място е местната власт. Това означава, че местната власт се 
ползва със сравнително среден авторитет. Все пак, въпреки че няма 
голямо гражданско участие, хората ясно заявяват в кои области биха 
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се включили по активно в бъдеще. Както видяхме, данните от 
анкетното проучване показват, че благотворителността, 
потреблението и кварталните дейности се радват на висок интерес 
сред гражданите. Според сравнителното изследване, основните сфери, 
в които гражданите считат, че трябва да имат глас са:  
правата на децата, правата на хора в неравностойно положение; 
гражданската сигурност; защита на потребителски права; защита на 
околната среда; антикорупция. Тези данни потвърждават извода, 
направен по - горе, че все по значими за хората стават дейности,  
пряко засягащи всекидневието им, както и такива, свързани с 
подпомагане на болни хора. Трябва да подчертаем, че защитата на 
правата на етническите малцинства не се ползва с популярност, а най 
негативно отношение има към правата на хората с ГЛБТ ориентация. 
  
В рамките на същото изследване в община Сатовча се проведоха и  10 

/десет/ броя дълбочинни интервюта с представители на 

заинтересованите страни и шест броя  фокус групови дискусии с 

по осем участника, които показаха повишен интерес към различни 
форми на гражданско включване през интернет – членство в групи, 
подписване на он лайн петиции, организиране на протести през 
Фейсбук и блогове. Много активни са гражданските групи, чиято 
институционализация е само през сайт – такъв например е сайтът за 
подпомагане на лечениетов чужбина на болни деца „Спаси, дари на”.  
 
Основен проблем за представителите на НПО се оказа рязкото 
намаляване на източници за финансирането им, което препятства 
работата и убива критическото им жило, доколкото ги принуждава 
към търсене на подкрепата, включително финансова, от  
държавата и общинската власт.  
И така, какви изводи можем да направим от социологическите 

изследвания: 

От една страна се наблюдава ниско гражданско участие, липса на 
вяра, че от гражданите нещо зависи, разочарование от класически  
форми на гражданска организираност и действия – като членство в 
НПО- та и партии, протести, бойкоти и т.н. 
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От друга страна има ясно изразено желание за участие на 

гражданите в решаване на конкретни проблеми в определени 
области, свързани с неща, които пряко ги засягат – всекидневни 
квартални въпроси, здраве – на деца и хора с увреждания, права на 
децата като цяло, включително образование, потребителско 
поведение, гарантиране на сигурността и т.н.  
Изследванията показват поява на автентични граждански инициативи, 
включващи не много хора, но пък активни, насочени към решаването 
на конкретен проблем., т.е. поява на граждански групи, малки, но 
“ударни”, имащи личен интерес от решаване на проблем, който засяга 
повече хора. Иначе казано, наблюдаваме “размножаване” на 
граждански групи, които често пъти не са институционализирани, 
възникват ад хок по конкретен повод и с конкретни искания. 
Наблюдава се и поява на активно е - гражданско участие, което не 
трябва да се пренебрегва и трябва да се върви по посока на 
институционализиране на неговите прояви. 
 
След като местната власт се ползва със сравнително високо доверие, 
липсата на вяра във възможността гражданите да могат да променят 
нещо, може да се преодолее точно на местно ниво, ако местната власт 
осигури – не само де юре, но и де факто - добри възможности за 
взаимодействие с гражданите и включването им в управлението.  
Местната власт не трябва да работи само с НПО - та, а и с групи от 
граждани, дори и да са малки, заставащи зад кауза, т.е. тя трябва да 
създаде и утвърди по - гъвкави и отворени форми за отчитане и 
отговор на спонтанни граждански инициативи, като използва и отчита 
и он лайн проявите на гражданска активност. Това не отменя  
необходимостта от укрепване и на институционализираните форми на 
гражданско участие като НПО, което трябва да се развива в две 
посоки – от една страна НПО трябва по - активно да работят с 
гражданите, за да си върнат легитимността си, от друга страна и на 
държавно и на местно ниво трябва да има не - символични фондове за  
проекти на НПО, като спечелването на проектите трябва да е на 
конкурсен принцип, с ясни, регламентирани и прозрачни процедури.  
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6. Участие на гражданите в местното управление - анализ на 

въпросите от анкетата, извършена в рамките на настоящата 

поръчка: 

 
Тук ще представим отговорите на въпросите, засягащи оценката на 
реалното участие на гражданите в местното самоуправление, но и 
степента, в която трябва да участват; кои са най - активните групи във 
взаимодействието с местната власт и в кои сфери се осъществява това 
взаимодействие.  
       Първият въпрос е „Участват ли гражданите в местното 

самоуправление?“  

 

 

В този пункт отговорите на представителите на НПО- тата и 

местните власти рязко се различават. Повечето представители на 
местните власти лаконично отговарят с „да“, вероятно защото ще се 
злепоставят ако кажат не, докато представителите на НПО са много 
по - скептични, сред тях доминират отрицателните отговори. 
Основната причина, която те посочват за неучастието на 

гражданите в местното управление, напълно съвпада с тази, 

посочена в цитираното по - горе представително социологическо 

изследване – хората не вярват, че от тях нещо зависи и че могат да 
повлияят върху процесите на взимане на решения. Ето един 
характерен отговор, който се повтаря: 
 
„Основните причини са безверие, че нещо може да се промени. 

Хората се примиряват с положението, протестират мълчаливо, 

недоволстват, но никой не вярва, че нещо зависи от него.” 

И още един отговор:  
 
„Малка част се включват. Причините голямата част да не се 

включват са:Органите на местното самоуправление нямат правилен 

подход за привличането им, формите и механизмите, които 
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използват за организиране на такова участие не са адекватни и не 

мотивират активност. Дори и при включване на граждани в 

дейности, свързани с местното самоуправление, местната власт не 

припознава като ценно включването, което демотивира 

гражданите. Голямата част от малкото провеждани форуми за 

диалог, протичат като проява на любезност, без никакъв резултат. 

Във времето активните граждански организации се обезсърчиха от 

този непродуктивен стил на взаимоотношения и търсят 

партньорство с други съседни общини.” 

 

Представителите на Сдружение „За Равен старт” са и критични към 
себе си, считат, че не могат да организират достатъчно добре 
гражданите.  
 И така, очевидно има проблем във взаимодействието между 

гражданите и местната власт – за местната власт то е безвъпросно 

налично, точно обратното е за представителите на НПО. Това 
означава, че механизмите за взаимодействие между тези две страни, 
за които ще стане дума след малко, дори да съществуват, по-скоро са 
формални, отколкото реално да отчитат мнението на гражданите. В 
местното самоуправление се включват преди всичко малки активни 
групи – отново се потвърждава извода от социологическите 
изследвания – за решаване на конкретен проблем. 
 
Но на въпроса:   „А трябва ли да участват?“ всички са единодушни  
– да, трябва. Ето някои от мотивите за това участие: 
    „Защото общината като държавна институция съществува 

заради жителите си и нейната функция е да улеснява и облекчава 

техния живот”. 

  „Защото гражданинът е основата, върху която се градят 

държавите днес. Защото там, където политиката не се прави от 

гражданите, в името на гражданите и от самите граждани, там 

животът е несигурен, беден и нещастен.”  

   “Защото когато заедно решим нещо, заедно поемаме отговорност 

за изпълнението и опазването му.”  
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Ето типологията на посочените най - активни групи, включваща 
обработката на всичките 98 карти. 
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А ето и сферите, в които тези групи са активни /класирани 
съобразно броя на посочванията/  
1. Социално подпомагане на уязвими групи – хора с увреждания, 
възрастни, хора в риск – наркотично зависими, сираци, събиране на 
средства за лечение на деца и възрастни хора. 
2. Проблеми на развитието на общността – градска среда, развитие на 
селото, благоустройство, инфраструктура, програми за местно 
развитие, стратегии за туризъм и т.н.  
 
3. Образование; култура – с еднакъв брой посочвания  
 
4. Младежки дейности  
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5. Спорт; екология – с равен брой посочвания 
 
Какво ни говорят тези данни? Те развенчават битуващото мнение, че 
младежите са пасивни - явно има активни групи сред тях, вероятно 
стимулирани и от училищата и университетите, които желаят да се 
включват в местното самоуправление, те се фокусират върху спорта, 
екологията, проблеми на образованието, подпомагане на уязвимите 
групи. Проблемите на развитието на общността са приоритет на 
браншовите, бизнес и съсловните организации, както и на т.нар. „хора 
от селата”. Трябва да се отбележи специалността активността на 
родителите, които са водени от мотива да подобрят образованието и 
условията на обучение на своите деца; пенсионерите държат на 
подпомагането на уязвими групи и са активни в читалищната 
дейност. Тук са посочени и конкретни НПО, работещи в дадени 
сфери. 
 Мисля, че и тези резултати потвърждават направените по-горе 

изводи от социологическите изследвания, че хората са склонни 

активно да се включат в търсенето на решения на проблеми, 

които непосредствено и лично ги засягат– родителите искат да 
имат глас за подобряване на образованието на децата си; бизнес 
организациите – в стратегиите за развитие на общината; младежите –  
в спорта; пенсионерите – в уреждане на кварталните въпроси и 
подпомагане на болни хора; и най - популярни отново са дейности, 
които предполагат благотворителност и грижа за уязвими групи. Не 
са посочени примери за взаимодействие на местна власт и  
представители на етническите малцинства, вероятно това е посока, 
която трябва да се активизира, там където има проблем с тяхната 
интеграция. 
 
7.Механизми на взаимодействие между местната власт и 

гражданите–  оценка: 
 

7.1. Оценка на съществуващите механизми 

Тук ще направим кратък коментар на въпросите как гражданите  
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участват в местното самоуправление. Въпреки доста негативните 
отговори за активността на гражданите по отношение на местната 
власт, има само пет отговора, които твърдят, че няма никакво  
взаимодействие между гражданите и местната власт. Почти всички 
респонденти посочват различни форми на такова взаимодействие. 
Най често посочваните механизми са: публични обсъждания, приемен 
ден на кмета, участие на гражданите в публични сесии на Общинския 
съвет, участие на граждани и представители на НПО в постоянните 
комисиикъм ОС, подписки, чрез Интернет форуми на страницата на  
общината, или онлайн анкети с тях; телефонни линии и кутии за 
граждански сигнали и мнения, чрез обществен посредник,провеждане 
на обществени форуми, общоселски събрания, местен референдум. 
 
Ето предложения за многообразните механизми на взаимодействие в 
една община, които вероятно ще окажат влияние върху 
преизбирането на кмета с голямо мнозинство: 
„ Изпращане на мнения по електронна поща (на интернет 

страницата на Общината са публикувани всички електронни адреси 

и телефони на служителите); 

 публикации във форума на интернет страницата на общината; 

участие в сайта aktiven.bg, който дава възможност на жителите да 

участват активно в подобряването на условията на живот в 

техните райони, като дават навременна и конкретна информация за 

забелязани от тях проблеми;  

редовни онлайн анкети; внедрена система за експресно мнение за 

качеството на административното обслужване; 

 присъствие и изказвания на сесии на общинския съвет, поставяне на 

въпроси в редовните приемни дни на кмета и заместниците му, 

питания по реда на Закона за достъп до обществена информация” 
  
Специално питахме дали се провеждат публични обсъждания на 
общинските бюджети и дали се взимат предвид предложения на 
гражданите. Отговорите като цяло, с редки изключения, бяха, че 
публични обсъждания на бюджетите са провеждат; като част от  
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интервюираните твърдят обаче, че те по скоро са формални, за 
отбиване на номер и не се взимат предвид предложенията на 
гражданите. В общинаСатовча  проекто - бюджетите са качени на 
сайт и приемат и онлайн предложения на граждани;  
Очевидно тази практика започва да се утвърждава, макар и трудно. 
Не така оптимистична е картината с оценката на обществените 
съвети. 
Мнозинството отговори съобщават, че има такъв съвет, но той 
съществува само формално. Като цяло представителите на местната 
власт, естествено, категорично твърдят, че обществения съвет е 
полезн и неговата дейност е успешна, но и част от тях признават, че в 
последните години е закърняла. Повече от половината от 
анкетираните представители, твърдят, че дейността на обществения 
съвет е неуспешна, защото: 
 „ дейността му е формална и участващите организации не виждат 

реално ефект/ последствия от направените предложения.”  

„Неуспешна е работата на този съвет, защото не е създаден 

спонтанно, няма лидери в него, които да се отдадат на каузите на 

„съвета” безвъзмездно и няма ползи от неговата работа . Всичко се 

свежда до много заявени приказки и идеи, но без конкретни 

резултати.”  

 „Неуспешна, защото липсват правила за работа, няма регулярни 

срещи, няма определено лице (организация, институция) което да 

координира работата и срещите.” 

Тези проблеми трябва да се адресират и за да се отчита дейността на 
обществения съвет трябва наистина да се търсят конкретни резултати. 
 
 

     7.2.Оценка на добри практики на взаимодействие между 

местна власт, НПО и граждани 

 

 Принципно много добре се приема обществения съвет и публичното 
обсъждане на бюджетите, но както отбелязахме, голяма част от 
анкетираните отчитат, че обществения съвет се провеждат формално 
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или се води само на хартия. Подчертава се значението на 
обществените селски съвети. Ето няколко позитивни примера:  
В кметство Вълкосел – серия от публични обсъждания на отчета на 
бюджета за 2018 и проектобюджет 2019 с представители на бизнеса, 
НПО, пенсионери, хора с увреждания, млади хора и ученици;  
В кметство Ваклиново: Ежегодно се прави обществено обсъждане на 
бюджета на общината. Тук всеки може да вземе участие.  
• Много високо се оценяват кварталните съвети. Дейността им в 
Кметство Кочан се посочва от няколко души като много добра 
практика. 
• Друг добър пример, ценен високо, е дейността на обществените 

фондации и НПО. Като добри практики се оценяват 

регламентирането на отношенията с НПО и тяхното активно 

участие в живота на общината. 

 

 • Добре се оценяват използването на новите информационни 

технология във връзката граждани – местна власт, в духа на 

развитие на Е – услуги и Е демокрация.  
 

 • Делегирането на социални услуги от страна на местната власт 

към НПО, както и съвместни техни дейности в тази сфера също 

се приема добре. 

 

7.3. Оценка на добри чужди практики във взаимодействието 

местна власт – граждани 

 

Оказва се, че близо половината от анкетираните следят и знаят за 
позитивни практики, като представители на малки общини като 
Сатовча. Голяма част от населението на община Сатовча периодично 
работи в страни от ЕС и доста добре са запознати с практики от 
местното управление на държавите в които пребивават. 
 
Тук, считат, че „Бялата книга на местното самоуправление, приета 
във Великобритания през 2006 година също е добър пример за 
насърчаване на децентрализацията и даване на възможност на 
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малките общности да определят приоритетите си за развитие. Добре е 
този опит да се проучи по - детайлно и да се прецени дали 
предвидените в него механизми и резултатите от него биха били  
постижими в общината.” 
От кметство Кочан идват две предложения, свързани с прилагане на 
чужд добър опит: От  Ирландия и Чехия. От Ирландия се 

препоръчва прилагането на „Консултации по разработване на 

Планове за действие от административни структури, 

предоставящи услуги за гражданите: Съгласно решение на 
правителството, всички административни структури,предоставящи 
услуги на гражданите се задължават да консултират Плановете си за 
действие с потребителите в частта, касаеща разработването и 
предоставянето на услуги.  Освен това, съгласно същото решение,  
административните структури се задължават да изискват спазването 
на същия принцип от всички институции, които са на тяхно 
подчинение.” А от Чехия най -подробно се представя дейността на 

Правителствения съвет за НПО, който се оценява много високо: 
„Правителствения съвет за НПО, който представлява съвещателен 
орган на правителството е административното звено на държавно 
ниво, което е фокусирано върху третия сектор, състоящо се от 
представители на властта и поне половината членове са от НПО. През 
последните години Съвета е послужил като посредник при 
изготвянето на законодателство свързано с работата на НПО и като 
допълнение е продължил разпределението на фондове. Чрез 
използването на различни консултативни съвети и работни групи 
Съветът координира три основни аспекта на работата на НПО:  
сътрудничеството между централното правителство и местните  
власти,сътрудничеството със съответните европейски институции 
като част от интегрирането на Чехия в ЕС, и заедно с други 
национални институции мониторинг на разпределението на фондове 
към НПО. Задачите на Съвета са да инициира и координира законод 
ателни дейности, засягащи НПО; да финансира НПО;   

• да координира връзките и фасилитира обмена на информация 
между централните, местните власти и НПО; да осигурява равни 
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възможности при използването на структурните фондове на ЕС. 
Специално се обръща внимание на факта, че използвайки  

опита на Унгария и Полша, Съветът е съдействал за изработването на 
нов закон, който да поощрява даренията от отделни хора – системата 
предвижда 1 процент от данъците върху личния доход да могат да 
бъдат давани на НПО.” 
 

Ето предложение от с.Плетена: „Мога да дам за пример една 
практика от Англия, където живях 10 години. Всяка година получавах 
по пощата писма от общински съветници, в които се отправяше 
покана към мен да се свържа с тях ако имам предложение за някаква 
инициатива в квартала в които живеех. В качеството си на  
данъкоплатец, общинските съветници искаха да чуят дали имам 
някакви предложения за промяна в аспекти от живота на местната 
общност и как те биха могли да спомогнат за тази промяна. Смятам, 
че това е добра практика на про-активно отношение на местната власт 
и мисля, че би могла да се приложи и в България. За целта е 
необходима активна работа по отношение на изясняване ролята и 
функциите на общинските съветници, като се постави акцент върху 
тяхна роля на представител на гражданите, които са ги избрали.”  
Цитират се и практиките от общините в Португалия, които 
предполагат пряко участие на гражданите на заседания на общинския 
съвет. Считаме, че всички тези добри практики могат да намерят 
място и в българската нормативна уредба.  
 

8.Трудности и проблеми във взаимодействието местна власт – 

НПО и граждани.  
На този въпрос отговорите са най- много, най -дълги и най -
разнообразни. Ето защо нямаме възможност да ги представим в 
цялата им пълнота, а ще ги дадем схематично,следвайки три основни 
групи трудности, които сме обособили. 
 
8.1. Проблеми, произтичащи от местната власт 

- Местната власт не желае да влиза в диалог с гражданите 
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- Трудностите идват от липсата на желание от страна на 
администрацията за диалог с гражданството. Трябва да бъде 
финансиран проект за обучение на избраните кметове в общуване с 
гражданите.  
- Достъпът на гражданите на заседанията на постоянните комисии е 
затруднен.  
Прозрачността и гражданското участие в управлението на общинския 
бюджет се ограничава най - вече с изискванията на закона за 
общинския бюджет и дискусиите в общинския съвет и неговите 
постоянни комисии. Това най -често прави общинския бюджет от 
една страна трудно разбираем за гражданите, а от друга - ги лишава 
от възможността за активно участие при определяне на 
финансирането на проекти, засягащи пряко реалните им потребности. 
- Формално провеждане на консултациите с гражданите 
- Местната власт контролира гражданските инициативи, работи със 
„свои” организации 
-  Срастване на местна власт с икономическа, корупция 
-  Срастването на администрациите, местната власт, съдебната власт и  
икономическите групировки, което прави местното самоуправление 
да има формална роля и превръща общинския съвет в инструмент за 
корупционни практики  
- Мудност, тромавост, лоша организация на местната власт 
- Лоша комуникация с гражданите; няма предварителна информация 
за въпросите, които ще се обсъждат на общинските сесии. 
 
8.2. Проблеми, произтичащи от гражданите и гражданския сектор 

- Незаинтересованост и пасивност на гражданите, не информираност  
- Гражданите нямат доверие в местната власт  
- Проблеми на гражданския сектор – неконсолидиран, без финансови 
ресурси  
- Непознаване на нормативната уредба 
 
8.3. Проблеми, произтичащи от липса на регламентация на 

взаимодействието 
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Липса на ясна регламентация на механизмите на гражданско участие 
в местната власт; особено на такива, гарантиращи включването на 
гражданите на малките населени места, във вземането на решения от 
местно значение 
 
9.Препоръки за подобряване на участието на гражданите в 

местното самоуправление 
 

9.1. Препоръки за промени в нормативната уредба, улесняващи 

участието на гражданите в местното самоуправление 

Отговорите са три типа, равномерно представени. 
 
• Нямам предложения, защото не познавам нормативната уредба или 
просто липса на отговор 
 

• Нормативната уредба дава достатъчно добри възможности за 
участие на гражданите в местното самоуправление, по скоро 
гражданите трябва да се активизират от една страна, а от друга страна 
местната власт трябва реално да използва тези възможности, а не 
формално, или да ги пренебрегва. 
 „ Действащата нормативна база е много добра и не пречи на 

гражданите да участват,а самото активиране на гражданите е в 

ръцете на управляващите и зависи от техния стил на управление. 

 

 „Настоящата нормативна уредба не се познава и не се използва от 

гражданите и организациите.” 

 „Нормативната уредба е достатъчно добра предпоставка за 

гражданска активност. По скоро познаването и прилагането на 

механизмите са важни”. 

•Конкретни предложения, с различна степен на конкретност. 
 

Предложения за промени в законодателството или в национални 

документи: 
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 • Подкрепя се предложение за промени в ЗМСМА, което е насочено 
към подобряване на правилата за подбор и роля на обществените 
съвети, роля и място на гражданските организации във 
взаимоотношенията с Общинския съвети и въвеждането на 
обществени консултации за важните решения, касаещи формирането 
на политиките на местно ниво. 
 
•„Да се регламентира в Закона за местно самоуправление конкретни  
правомощия на гражданите за участието им в местното 
самоуправление.” 
 
•„В общинските съвети да има гражданска квота за 
съветници,излъчени от населението на териториален принцип” 
 

•„Да се приемат промени в ЗМСМА, които да задължават властта при  
решаване на проблеми на местно ниво да присъстват представители 
на НПО сектора.” 
 

•„Гражданите да могат да оспорват административните актове и да 
имат правен интерес според АПК” 
 

•„Създаване на консултативни граждански съвети на 
квартален/селищен принцип за обсъждане на проблеми и търсене на 
решения за тях.” 
 

•„Регламентиране с нормативен акт на създаване на регистър в 
общините на местните неправителствени организации, които 
проявяват интерес за сътрудничество с местната власт. Това би 
позволило общинската администрация да провежда по -активна 
съвместна работа с тях” 
 
Най-честото искане е за предвиждане на бюджет на местно ниво 

за финансиране на НПО и граждански инициативи: 
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• „Необходимо е при разработване на следващите оперативни 

програми 2021 – 2027 да се предвидят мерки и съответно –  

ресурси за граждански групи, обществени/ консултативни съвети и 

НПО, които да подпомагат участието на гражданите в процесите 

на вземане на решения за развитието на техните общини и населени 

места.”  

 

• „В бюджета на всяка община трябва да се заделя % (макар и 

минимален) за проекти на НПО и неформални граждански 

сдружения.”  
 

• „Създаване на фонд за мостово финансиране на НПО, за да не се  

блокира усвояването на средствата за гражданското общество чрез  

НПО – като реализатори или партньори на проекти по 

оперативните  

програми.”  

 

• Предложения за промени в правилниците на общинските съвети 

и на местно ниво 

 
- Правилниците за работа на общинските съвети да включват и 
обществени съвети по различни мерки и направления, които да бъдат 
запознавани с материалите по сесиите, като по този начин 
разглежданите въпроси да станат дневен ред на обществото.  
Материалите по сесиите да бъдат изпращани до работодателските и  
съсловни организации за мнение и препоръка.  
 
- В ЗМСМА и особено в правилниците за работа на общинските 
съвети да се предвидят по- големи отговорности на общинските 
съветници спрямо малките населени места – да се регламентират 
задължителни срещи и обсъждания с хората от селата, които в 
момента са изолирани от работата на Общинския съвет, който е в  
центъра на общината. 
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-„Създаването на гише за предложения от граждани и назначаването 
на лице,което да бъде достатъчно компетентно и отговорно, за да 
обработва идеите и най - добрите да представя пред кмета на 
общината и общинския съвет. 
 
9.2.Препоръки за насърчаване на пряката демокрация на местно 

ниво: 

 

Отговорите тук са в пет насоки.  
Първо, повечето респонденти се обявяват твърдо за по-честото 

провеждане на местни референдуми по наболели въпроси. Не е 
изненада, че това мнение е изразено предимно от представителите на 
НПО. Има единични отговори, от представители на общините, че 
„при сегашното статукво пряката демокрация не е приложима”. 
 
Второ,високо се оценяват и общите събрания на населението, 

особено за кварталите и селските общности това се вижда като 

основна форма на пряка демокрация.  
 
„Въпреки че Изборният кодекс бе променен по посока повишаване на 

изискването на броя жители в селата, за да се избират пряко 

„селските” кметове, това е стъпка назад по отношение на 

децентрализацията. В този контекст, малките общности трябва да 

бъдат насърчавани, когато не са доволни от работата на 

назначения от кмета на общината „кметски наместник”, да 

инициират общо събрание или да използват някоя от другите форми 

на пряка демокрация, за да изразят своето мнение”.  

 
„Общите събрания на населението по териториални общности –  

квартали и села могат да стават все по - ефективна форма за пряко 

участие на гражданите в местното самоуправление.” 

 

Трето, много от отговорилите отчитат като проблем 

непознаването на законодателната уредба на пряката демокрация 
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у нас и настояват за по - активна работа за информирането на 

гражданите в това отношение.  

 

„Гражданите все още не са достатъчно запознати с 

възможностите, които се предоставят за пряко участие във 

вземането на решения. Необходимо е информация по тези въпроси да 

се разпространява както от общините чрез техните 

информационни канали, така и от НПО, медии, граждани и 

граждански групи. ФГУ също трябва да бъде проводник на този тип 

информация в своята мрежа, която по - нататък да предаде и 

преведе информацията в своите групи и общности”.  

„Необходимо е темата за пряката демокрация да присъства повече 

в публичното пространство и дневният ред на обществото, за да 

могат гражданите да бъдат по - добре информирани и разберат 

ползите за себе си, за семействата си за страната си.” 

 

„За да се насърчат гражданите да използват механизмите на 

пряката демокрация е необходимо да се популяризират ползите и 

положителните резултати от прилагането на тези механизми. 

Мотивацията на гражданите да участват в този процес ще се 

повиши ако имат примери за решаване на конкретни ежедневни 

проблеми чрез пряка демокрация”. 

 

Четвърто, най - честото настояване е за облекчаване на 

нормативните процедури при провеждането на местни 

референдуми.  

„Облекчаване на нормативните процедури, регламентиращи 

провеждане на местни референдуми в Закона за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление, 

намаляване на изискуемия брой подписи на граждани за  

инициране на местен референдум, както и необходимото 

мнозинство за вземане на съответно решение от Общински съвет.” 
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Пето, има предложения, засягащи регламентацията на 

финансирането на прилагането на формите на пряката 

демокрация, както и изграждане на административен капацитет.  
 
 „Нужно е и да се отдели финансов ресурс (фонд за пряка 

демокрация) на национално и на местно ниво, който да обезпечава 

действия и инициативи в тази насока – както за информиране, така 

и за провеждане на граждански инициативи, референдуми, общи 

събрания и кампании на местно ниво.” 

„осигуряване на държавно финансиране за дейността на 

инициативните комитети, които биха инициирали такъв процес„  

„Необходимо е изграждане на капацитет в администрациите за 

провеждане на местни референдуми, кампании за повишаване на  
информираността на гражданите за формите на пряко участие в управлението”. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Гражданските структури могат да бъдат в позиция на „производител” на 
обществени услуги и в този смисъл да допълват публичния ресурс на 
местната власт и местната администрация, както и техен партньор, когато 
са включени в процесите на разработване и прилагане на местни политики. 
Без поемане на отговорности от страна на държавните институции е 
невъзможно това партньорство практически да се реализира. 
Ангажиментът на държавните и местни управленски институции е да 
създават благоприятни политически и нормативни условия, които да 
стимулират гражданското участие в решаването на местни проблеми. Този 
ангажимент може да намери израз в развитието на законова нормативна 
рамка, в разработване на политики и стратегии, планове и програми за 
осъществяване на нови идеи в областта на гражданското участие, в 
осигуряване на ресурси за прилагането на политики и норми за гражданско 
участие при вземането на управленски решения.  
Оценката на основните резултати и изводи от емпиричното изследване на 
опита във взаимодействието между организациите в третия сектор и 
структурите на местната власт и местната администрация през призмата на 
основните компоненти на възприетия във втора глава модел (консултиране 
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- изпълнение - мониторинг и оценка) позволява да се дефинират основни 
констатации.  
В най - общ план може да се направи извод, че все още основните модели 
на взаимодействие (консултиране, изпълнение, мониториг и оценка) между 
гражданските структури и местната власт не са утвърден компонент в 
местната управленска практика. Отсъства централна регулация, 
задължаваща публичните институции да гарантират, че гледните точки на 
гражданските структури се вземат предвид преди стартирането на нова 
политика, нормативен акт, програми с национално и местно значение. При 
отсъствието на утвърдени минимални стандарти за процедури и правила за 
провеждането на консултации с неправителствените организации на 
местно ниво, консултативните процеси, там където протичат и доколкото 
протичат, носят белега на „работа на парче”, на импровизации от страна на 
местната власт. Проблем съществува и в процедурите за привличане на 
участници за консултациите, което се отразява сериозно на качеството на 
представителство на неправителствените организации. Формите за 
консултиране с третият сектор на местно ниво са еднообразни - обсъждане 
на конкретен проект, участие в изпълнението на част от даден проект или 
програма.  
На местно ниво има условия за по - гъвкави и по директни канали на 
комуникация между неправителствените организации и администрацията. 
Институциите на местно ниво отчитат ползата от съществуването на модел 
за взаимодействие с третия сектор, но не смятат, че сами биха могли да 
инициират създаването и организацията му. От друга страна, сред 
представители на местната власт по едни или други причини прозира 
нагласата, че техните собствени ресурси са достатъчни, за да се справят и 
не е необходимо гражданските структури да се включват в тяхната работа.  
Проблемите в комуникацията на местната власт с третия сектор водят до 
неговата демотивация за участие в обществените дела, и в частност в 
провежданите политики. Неправителствените организации не изпитват 
нужното доверие към институциите - както в уменията им да водят 
консултации, така и в компетентността им по конкретиката на отделните 
въпроси.  
Резултатите от настоящото изследване, както и общата видимост върху 
ефективността и качеството на взаимодействието граждански структури - 
местна власт, говорят за изостанало от съвременните концепции и 
практики политическо разбиране за същността на този процес.  
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Тези факти и тенденции, отчетливо открояват необходимостта от 
предифиниране на цялостната рамка (ценностна и политическа), в която се 
разполагат взаимодействията между местната власт и неправителствените 
организации при формирането и провеждането на публичните политики. 
Необходимо е да се изработи и утвърди цялостна визия за участие на 
гражданските структури в процесите на консултиране, изпълнение и 
мониторинг на публичните програми, стратегии и политики. Тя следва да 
се изготви в сътрудничество между третия сектор, релевантните 
заинтересовани страни и публичните институции и да се основава на 
утвърдените европейски стандарти и добри международни практики в тази 
област. Философията на консултативният процес с гражданите, който 
предстои да се утвърждава в бъдеще, трябва да изхожда от присъщото 
тяхно право на участие във всички области на обществения живот. Тази 
обща постановка за правото на неправителствените организации да 
участват в подготовката и провеждането на публични политики, на 
практика означава пакет от насрещни задължения на управляващите и 
администрацията, чрез които това право да бъде реализирано.  
От направените изводи произтичат и съответните препоръки относно 
необходимостта да се регламентират основополагащи обществени 
отношения с цел институционализирането им като трайна публична 
политика. 
В този контекст се открояват следните препоръки по отношение на 

задълженията на местната власт:  
-  да се регламентира изискване към публичните институции за гаранция, 
че мненията и предложенията на неправителствените организации се 
вземат предвид преди стартирането на всяка нова политика и програма с 
местно значение. Консултативните процедури трябва да следват прозрачни 
правила, необходимо е да се разработят и прилагат адекватни 
инструменти, системи и процеси за насърчаване на активно участие от 
страна на третия сектор;  

-  местните власти да подкрепят и изграждат отношения на сътрудничество 
за реализиране на инициативите на гражданските структури и да работи в 
партньорство по общи проекти;  
 

- местните институции да включват неправителствените организации в 
процесите на оценка на своите дейности, като създават и използват 
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мониторингови и оценъчни инструменти, които осигуряват широко 
гражданско участие;  

- местните власти да фасилитират мерки за подкрепа на взаимодействието 
с неправителствените организации - данъчни облекчения, разработване на 
политики за финансовото им подпомагане;  

- местните власти трябва да проявяват по - голяма активност при 
привличане на граждански структури в консултативния процес и в 
съществуващите консултативни структури. В тази посока е необходимо да 
се предприемат мерки за обучение, както на представители на 
институциите, така и на неправителствените организации за ползата от 
ефективно взаимодействие и партньорство.  

- съществуващата нормативна уредба следва да се допълни с конкретни 
процедури и механизми за включването на гражданите и 
неправителствените организации в процесите на вземане на решения. 
Нещо повече, механизмите, които ще се предвидят следва не само да 
гарантират възможността за консултиране от страна на държавните 
институции с гражданските структури в процеса на вземане и прилагане на 
решения, но също така да гарантират, че представените идеи от 
организациите в третия сектор ще бъдат реално взети в предвид. 
  
Препоръките по отношение на отговорностите на гражданските 

структури са:  

 
- тези отговорности да се разглеждат в духа на принципите на 
демократичното управление - да се спазва отчетността пред членовете на 
организацията, целевите групи, както и да се осигурява прозрачност по 
отношение на дейностите и финансовите средства;  

- гражданските „актьори” да се стремят да повишават информираността си 
за възможностите на администрацията да прилага  
 
 
подходящи механизми за комуникация и диалог с нейните структури и 
представители по отделните общински политики;  
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- неправителствените организации да спазват и да се ръководят от 
принципите на независимост и необвързаност спрямо политически 
интереси.  
 
В заключение можем да кажем, че гражданското участие и 

пряката демокрация на местно ниво са възможни и желани, но се 

нуждаят от постоянна грижа и внимание, както и от 

благоприятстваща нормативна база. 

 

Във връзка с това, екипът по разработване на доклада предлага 

предложения и препоръки за усъвършенстване на нормативната 

уредба, които са представени в следващия раздел. 
 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В 

НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, КОИТО ДА НАСЪРЧАТ 
ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ И ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ 

НА МЕСТНО НИВО 
 
 

Основни цели:  
♣Превръщане на гражданското участие в основен принцип и 
необходим етап от процеса на вземане на решения на местно ниво; 
♣Гарантиране на по - голяма прозрачност и отчетност в дейността на 
местната власт; 
♣Подобряване на качеството на вземаните решения и процеса на 
тяхното прилагане;  
♣Публичност и предвидимост на изработваните норми; 
♣Създаване на канали за комуникация с местната общност и за 
ефективна обратна връзка. 
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І. Предложения и препоръки за насърчаване на гражданското 

участие на местно ниво: 

 
А. Институционални предложения: 

1. Стимулиране на дейността и създаването на обществени / 

консултативни / квартални / кметски съвети 

♣Гражданите могат да създават и участват в обществени съвети. 
Обществените съвети се създават на територията на общината, а в 
градовете с районно деление на територията на района и за тях се 
води списък в общинската/районната администрации.  
♣Обществените съвети могат да се създават и по инициатива на 
Кмета на общината/района или на ОС. 
♣Дейността и заседанията на обществените съвети са публични. 
♣ОС регламентира в Правилника за организацията и дейността си 
правилата за взаимодействие с обществените съвети, създадени 
територията на общината. 
♣Обществените съвети приемат свои правила за организацията и 
дейността си, в които се съдържат принципите и целите на 
функционирането им, сферата на дейност, критериите за членство и 
представителство, правилата и процедури за вземане на решения, 
правила за сътрудничество с Общинския съвет и местната  
администрация, с гражданските организации и др. 
Необходими промени / допълнения в:Закона за местно 

самоуправление и местна администрация; Правилниците за 

организацията и дейността на общинските съвети. 

 
2. Създаване на Офис за връзки с НПО в общината 

♣Създава се към общинската администрация с цел да подпомага  
взаимодействието между НПО и местната власт и да представлява 
общината в процеса на сътрудничество и съвместни инициативи с 
третия сектор. По този начин се подобрява комуникацията между 
гражданския сектор и местната власт. Двете страни взаимно се 
опознават и изграждат отношения на доверие и партньорство. Офисът 
следва да разполага с актуална информация за състоянието на третия 
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сектор на местно ниво, за финансиращите програми, за различни 
инициативи на организациите.  
 
Необходими промени / допълнения в:Правилника за работа на 

общинската администрация. 

 

Б. Процедурни предложения и препоръки: 

 

1. Подобряване на публичността и достъпността на заседанията 

на постоянните комисии и на общинския съвет (ОС) 

♣Публикуване он-лайн на годишната оперативната работна програма 
на ОС и предоставяне на възможност за предложения и допълнения 
от страна на гражданите. 
♣Публикуване он-лайн на дневния ред на заседанията на постоянните 
комисии в минимум в 7 - дневен срок преди заседанията и 
предоставяне на възможност за граждани и представители на 
гражданското общество да предлагат точки в дневния ред на 
заседанията, както и да заявят интерес за участие в тях и за 
достъп до материалите. 
♣Публикуване он-лайн на дневния ред на заседанията на ОС 
минимум в 7- дневен срок преди провеждане на съответното 
заседание. 
♣Предоставяне на възможност за гражданите и представители на 
гражданското общество да предлагат точки в дневния ред на 
заседанията на ОС, както и да заявят интерес за участие в заседанията 
на ОС и за достъп до материалите. 
Необходими промени / допълнения в:Закона за местно 

самоуправление и местна администрация; Правилниците за 

организацията и дейността на общинските съвети. 

 
2. Консултиране на проекти на нормативни и стратегически 

актове и документи с гражданите и гражданското общество: 

♣Публикуване на проектите за нормативни актове и стратегически 
документи на електронната страница на ОС, като начало на 
процедурата за обществена консултация.  
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♣Определяне на етапите на консултативния процес и на крайния срок 
за приемане на становища и предложения от граждани и 
заинтересовани страни. 
♣Публикуване на резюме на проектите за нормативни и 
стратегически актове в достъпен (разбираем) за гражданите стил и 
формат.  
♣Процедурата за обществената консултация протича чрез 
провеждане на писмени консултации, срещи - дискусии, съвместни 
работни групи с представители на заинтересованите страни и други 
подходящи форми за обществено обсъждане. 
♣Определя се минимум 20 – дневен срок след публикуването на 
проекта за нормативния / стратегически документ за представяне на 
становища и предложения от граждани и заинтересовани страни. 
♣Становищата и предложенията се приемат, ако са представени в 
писмен вид и подписани от съответното лице. 
♣ОС е длъжен да разгледа становищата и предложенията на участниц 
ите в обществените консултации и обсъждания, ако те са подадени в 
срок и отговарят на посочените изисквания.  
♣В 10- дневен срок след приключване на обществената консултация, 
ОС публикува на електронната си страница информация за приетите и 
отхвърлените пре дложения, както и мотивите за това. 
♣При откриване на процедурата за обществени консултации се 
определя служител(и) от общината, който да отговаря за 
организацията на процеса и за обобщаване и представяне на 
резултатите. 
Необходими промени / допълнения в:Закон за нормативните 

актове; Правилниците за организацията и дейността на 

общинските съвети. 

 
3. Повишаване на публичността и ефективността на ежегодните 

обществени обсъждания на общинските бюджети: 

♣Публикуване на отчета за изпълнението и на проекта за общинския 
бюджет на интернет страницата на общината минимум 20 дни преди 
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общественото обсъждане и то в достъпен и разбираем за гражданите 
стил и формат. 
♣Разлепване на обяви за предстоящото обсъждане и на подходящи 
места в общината (включително в кварталите и в малките населени 
места) с указателна информация къде и как гражданите могат 
предварително да се запознаят с документите. 
♣Изпращане на писмени покани до представителите на всички 
заинтересовани страни (НПО, бизнес, културни и академични среди, 
социални институции, обществени съвети, политически партии, 
медии и др.) 
♣Организиране на няколко публични срещи за поетапно обсъждане 
на отчета за изпълнението на бюджета през изтеклата година, 
финансовите приоритети на общината за предстоящата година, 
приходна част на бюджета, разходна част, инвестиционна програма и 
т. н. 
♣Публикуване на информация и предоставяне на обратна връзка на 
всички участници в обсъждането относно окончателния вариант на 
бюджета, приет от Общинския съвет (заедно с мотивите за 
решението). 
Необходими промени / допълнения в: Закона за общинския 

бюджет. 

 
4. Ежегодно да се гласуват средства в общинския бюджет за 
финансиране на граждански инициативи и дейности на местни НПО,  
като в процеса на разпределяне на тези средства участват и 

представители на гражданското общество при спазване на 

следната последователност:  

♣Участие при определяне на приоритетите за финансиране; 
♣Осъществяване на граждански мониторинг върху процеса на 
организиране и провеждане на конкурси; 
♣Участие в комисиите за оценка на предложенията на кандидатите 
(при недопускане и избягване на конфликта на интереси). 
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Необходими промени / допълнения в:Правилниците за 

организацията и дейността на общинските съвети 

 
В. Стратегически предложения: 

♣Споразумение за сътрудничество между НПО и местните власти –  
политически документи, изработвани по подобие на съществуващата 
практика за сключване на споразумения за сътрудничество между 
НПО и националните институции в редица страни членки на ЕС (в 
Англия, Полша, Естония) - в някои случаи в подобни споразумения се 
пренасят акцентите от националните документи в местния контекст, а 
в други са резултат от изцяло местна инициатива. 
Основните въпроси, които се включват в споразуменията се отнасят 
до:  
♣Представителството на страните; 
♣Принципите,ролята и функциите на двете страни (автономност и 
признаване на многообразието на гражданския сектор; отвореност и 
прозрачност на процеса на вземане на решения; гражданско участие);  
♣(социални услуги, екология, гражданско участие във вземането на 
решения, достъп до информация и др.) 
♣Механизмите за сътрудничество (консултации, публични дебати, 
съвместни консултативни органи, партньорски споразумения за 
предоставяне на услуги);  
♣Създаване на механизми за финансова подкрепа на НПО от 
страна на местната власт; 
♣Определяне на механизми за осъществяване на граждански 

мониторинг върху изпълнението на подписаното споразумение. 
 

ІІ. Предложения и препоръки за насърчаване на пряката 

демокрация на местно ниво 

 
1.Отпадане или съществено редуциране на кворума за участие 
при провеждането на национален и местен референдум. 
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2.Съществено удължаване на сроковете за събиране на подписи, 
необходими за иницииране на референдуми и граждански 
инициативи. 
3.Съществено намаление на изискуемия брой подписи за 
иницииране на национални и местни референдуми от гражданите. 
4.Превръщане на гражданската инициатива (национална и местна) в 
реален инструмент за определяне на обществения дневен ред и за 
предлагане на промени в нормативните актове.  
5.Значително редуциране на изискването в закона за събиране на  
лични данни (да отпадне необходимостта от предоставяне на ЕГН при 
подписване на подписка за иницииране на референдум или 
гражданска инициатива). 
6.Въвеждане на мерки относно повишаване информираността на 

гражданите за формите на пряката демокрация (подкрепа на 
информационни кампании с публични средства) 

Необходими промени / допълнения в:Закон за прякото участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление. 
 
 


