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ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ  

„РОЛЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ   

В ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПУБЛИЧНИТЕ 

ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО” 

 

Консултативен документ 
 

ОПИСАНИЕ НА ТЕМАТА НА КОНСУЛТАЦИЯТА  

На 19 май 2015 Европейската комисия прие своята нова Програма за по-добро 

регулиране, която тя определи като цялостен пакет от реформи, обхващащ целия цикъл 

на изготвяне на политики, който има за цел да направи процеса на вземане на решения 

в ЕС по-открит и по-прозрачен, да подобри качеството на новите закони чрез по-добри 

оценки на въздействието, да насърчи постоянния и съгласуван преглед на действащото 

законодателство на ЕС, така че политиките на Съюза да постигат целите си по най-

ефективния и ефикасен начин. 

На 01 септември 2015 г. Министерски съвет внесе в Народното събрание 

законопроект за изменение и допълнение на Закона да нормативните актове, който 

предлага засилване на ролята на обществените консултации като инструмент, 

осигуряващ плурализъм на мненията и съпричастност към вземането на решения от 

страна на засегнатите и заинтересованите страни и на обществото като цяло, предвижда 

увеличаване на срока на консултациите от 14 дни на 30 дни и поставя задължението за 

даване на обратна връзка към участвалите в обществените консултации и справка 

относно това дали предложенията им са били приети, както и, ако не са приети – какви 

са аргументите за това.  

 
ПРОБЛЕМИТЕ  
1. В България липсва цялостен систематичен подход към обществените 

консултации. Участващите лица или институции са произволно избрани, без никакви 

критерии за това защо точно те са попаднали в групата на консултираните.  

2. Сроковете за провеждане на обществени консултации са толкова кратки, че не 

позволяват сериозно и задълбочено проучване и формиране на отговорна позиция.  

3. Не са предвидени достатъчно гаранции за отчитане на изразените становища 

при подготовка на проекти на нормативен акт в процеса на публичните консултации. 

4. Не се обявява публично информация относно това колко становища са 

получени, кои от тях са приети от авторите на проекта на нормативен акт, кои са 

отхвърлени, с какви мотиви са отхвърлени.  

5. Процесът на обществени консултации до голяма степен се обезсмисля защото 

авторът на проекта на политика може произволно да елиминира определени или всички 

становища, а в участниците в консултациите не се създава усещането че могат да 

влияят върху вземането на решения.  

 
ЦЕЛ НА КОНСУЛТАЦИЯТА 
Целта на консултацията да се потърсят отговори на следните въпроси: 

1. Защо следва да се провеждат обществени консултации със заинтересованите 

страни? 

2. Кой и кога следва да провежда обществени консултации със заинтересованите 

страни? 

3. Как се идентифицират заинтересованите страни? 



 

 

Проект „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ ЧРЕЗ АКТИВНО УЧАСТИЕ НА 

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ”  

се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  

(http://www.ngogrants.bg) 

 

4. Каква е ролята на неправителствените организации при провеждането на 

обществени консултации? 

5. Защо е необходимо уреждането на детайлни законови правила относно 

обществените консултации в България? 

 

В тази връзка Асоциацията на юристите за развитие на правото в обществен 

интерес, съвместно със Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и 

Професионалното обединение на държавните служители приканват заинтересованите 

лица да участват в настоящата консултация. 

Консултацията ще се проведе по интернет и ще бъде открита за всички 

организации, граждани и заинтересовани страни. 

Всички мнения ще бъдат публикувани на портала www.komentator.bg. 

 
ПЕРИОД НА КОНСУЛТАЦИЯТА 

От 11.02.2016 до 29.02.2016 г. 
Вашите коментари следва да бъдат изпратени по електронна поща на електронния 

адрес, посочен на сайта www.komentator.bg. 

Отговорите ще бъдат публикувани на тази страница. Отговорите, за които е 

посочено да бъдат третирани като „анонимни“, ще бъдат публикувани без личните 

данни. Отговорите, за които е посочено да не се публикуват, няма да бъдат 

публикувани.  

 
ОТНОСИМИ ДОКУМЕНТИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ КОНСУЛТАЦИИ: 

1. По-добро регулиране: http://betterregulation.bg/; http://ec.europa.eu/smart-

regulation/index_bg.htm  

2. Предварителна оценка на въздействието на политиката на правителството, 

насочена към усъвършенстване на процеса на вземане на решения по регулиране и 

подобряване качеството на законодателството в България: http://ria.bg/?page_id=12.  

3. Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове и 

мотиви към него: http://publiconsultation.ria.bg/проектопредложения/. 

 

КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА  

Деляна Досева – координатор на обществената консултация. 

Ел. адрес: ria@ria.bg  

Тел.: 02 981 93 16. 

 
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОТГОВОРИ 
Отговорите ще бъдат публикувани на www.komentator.bg.  
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