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Основна цел: изграждане на партньорство между администрацията и 
гражданското общество при формулиране, обсъждане и 
изпълнение на политики

Специфични 
цели:

1. Създаване на инструменти и капацитет в 
администрацията за взаимодействие с гражданското 
общество;
2. Подобряване и дигитализиране на процеса по 
провеждане на обществени консултации;
3. Изграждане на практики за съвместно регулиране на 
икономически сектори между администрацията и 
заинтересованите страни.
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Резултати от проучванията – обществени нагласи [1]
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Резултати от проучванията – обществени нагласи [2]
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Резултати от проучванията – обществени нагласи [3]
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Обществени консултации за периода 2008-2018
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Модул 1: 
Взаимодействие между администрацията 
и гражданското общество. Принципи и 
форми
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ДА РАБОТИМ …
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ЧРЕЗ хората! 
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Нива на гражданско участие [1]

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
9

Информиране

Предоставяне на информация на 
гражданите, бизнеса и техните 
организации за:

• техните права и 
отговорности;

• взетите решения;

• други значими въпроси …

Консултиране 

• интерактивен процес за 
комуникация между 
органите на властта и 
гражданите, бизнеса и 
техните организации; 

• взаимно информиране за 
гледните точки по 
въпроси, свързани с 
разработване на 
политики и/или с 
вземането на 
управленски решения

• …

Участие и 
сътрудничество 

• включване на 
гражданите, бизнеса и 
техните организации в 
различни 
институционални форми 
за вземане на решения;

• споделяне на ресурси;

• постигане на съвместно 
договорени резултати



Нива на гражданско участие [2]

(1) Достъп до информация – основно демократично право, 
което стои в основата на целия процес на гражданско участие, 
включва:

 задължения за властите (проактивно) да информират 
обществеността за своята дейност – провежданите политики 
(напр. проекти, коментари и мотиви) по време на целия процес;

 правото на гражданите да получават на достъп до информация, 
за да си съставят собствено мнение относно дейността на 
властите.
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Нива на гражданско участие [3]

(2) Обществени консултации – форма на участие, при която 
властите канят обществеността да предостави своето мнение, 
коментари, мнения и обратна връзка по конкретен повод – проект 
на управленски акт, политика и т.н.

(3) Участие и сътрудничество – включва сътрудничество и 
съвместно поемане на отговорности на всички етапи на процеса на 
вземане на решения (определяне на дневния ред, 
идентифициране на въпросите, изготвяне, вземане на решения и 
изпълнение) …
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Основни принципи за гражданско участие

 УЧАСТИЕ

 ОТКРИТОСТ И ОТЧЕТНОСТ

 ЕФЕКТИВНОСТ

 СЪГЛАСУВАНОСТ
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Основни стандарти за гражданско участие

• Яснота

• Насочване

• Публичност

• Достатъчен срок за консултиране 

• Обратна връзка
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Инициативата 
"Партньорство за открито управление" [1]

Партньорство за открито управление (ПОУ) е глобална 
инициатива за усъвършенстване на управлението, чиято цел е да 
осигури конкретни ангажименти от страна на правителствата за 
стимулиране на прозрачност, овластяване на гражданите, борба 

срещу корупцията и овладяването на нови технологии за укрепване 
на управлението. 
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Инициативата 
"Партньорство за открито управление" [2]

 начало 2011 г.

 79 държави

 3 100 ангажимента

 2011 г. – България се 
присъединява към 
инициативата
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Инициативата 
"Партньорство за открито управление"

Същност: 

 публични институции, НПО, бизнес заедно в процеса по 
планиране и изпълнение на дейности по развитие на публичните 
услуги и управлението

Цели: 

 насърчаване на прозрачността,

 овластяване на гражданите,

 борба с корупцията чрез използваното на новите технологии

 укрепване на управлението.
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Нормативна основа на гражданското участие [1]

Конституцията на Република България определя правото на 
гражданите да участват управлението като основен принцип:

държавната власт произтича от народа и се 
осъществява от него непосредствено и чрез органите, 

предвидени в Конституцията

Законът за пряко участие на гражданите в държавната 
власт и местното самоуправление урежда условията, 
организацията и реда за пряко участие на гражданите на 
Република България при осъществяване на държавната и местната 
власт.
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Нормативна основа на гражданското участие [2]

 Общи правила и принципи за участието на гражданите в 
управленския процес са въведени чрез:

• Закона за администрацията;

• Закона за местното самоуправление и местната администрация;

• Закона за съдебната власт;

• Закона за Икономическия и социален съвет и др. …

 Законът за достъп до обществената информация – въвежда 
принципите за осъществяване правото на достъп до обществена 
информация, както и задължението на органите на изпълнителната 
власт да периодично да публикуват актуална информация.
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Нормативна основа на гражданското участие [2]

 !!! Законът за нормативните актове – регламентира задължения за: 

• провеждане на обществени консултации в процеса по изработване на 
проект на нормативен акт;

• извършване на предварителната оценка на въздействието;

• извършване на последваща оценка на въздействието …

Регламентиран е 
Порталът за обществени 
консултации – STRATEGY.BG
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Нормативна основа на гражданското участие [3]

 !!! Административнопроцесуалният кодекс – урежда участието на 
заинтересовани лица в процеса по издаване на общи и нормативни
административни актове.

…

 … множество закони изрично предвиждат провеждането на 
обществени обсъждания, обществени консултации, публични 
консултации и др.

в определени области – екология, транспорт, култура, електронни
съобщения, права на човека и др.
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Форми за привличане на гражданско участие –
ниво Европейски съюз 

Европейска комисия:

 Гражданска инициатива (WE EUROPEANS)

 Коментар по политики и закони на ЕС

 Граждански диалог

Европейски парламент:

 Твоят глас в Европа

 Петиция 

Комитет на регионите:

 Ангажиране – Участвай/Научи/Организирай
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Форми за привличане на гражданско участие –
национално ниво 

Пряко участие:
 Референдум 

 Петиция, предложение

 Гражданска инициатива

Народно събрание:
 Обществени дискусии

 Комисия по взаимодействие с 
неправителствените организации 
и жалбите на гражданите

 Присъствие на заседания на 
комисиите

Правителство:
 Обществени консултации по 

политики

 Обществени консултации по 
стратегически документи

 Участие в обществени съвети

 Участие в консултативни съвети

 Предложения …
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Форми за привличане на гражданско участие –
местно ниво

 Гражданска инициатива

 Общо събрание на населението

 Писмени предложения и становища до комисиите на Общинския 
съвет при приемане на нормативни актове, стратегически и 
политически документи

 Участие в заседания на Общинския съвет/Открити сесии

 Участие в Обществени съвети/комитети/комисии

 Съседски асоциации

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Роли във взаимодействието между 
администрацията и гражданското общество

 Инициатива …

 Формулиране на ясни 
очаквания за ролята на 
гражданския сектор …

 Предоставяне на 
необходимата информация …

 Осигуряване на прозрачност на 
процеса …

 Предоставяне на обратна връзка 
… и признаване на приноса

 Ангажираност …

 Споделяне на информация, 
знания, експертиза …

 Добронамереност …

 Прозрачност и деклариране на 
интереси …

 Признаване на отговорността на 
съответните органи за 
вземането на крайното 
решение…

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Ефектът от участието  и откритостта

• Намалява апатията

• Създава чувство за 
собственост

• По-малка критика и по-
голяма подкрепа

• “Произвежда” информирана 
общественост

• Ние се учим от новите гледни 
точки

• Закономерно намалява 
подозрителността

• Желанието на 
обществеността да помага 
нараства

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Дискусия:
Значение на гражданското участие при 
разработване на политики / нормативни актове

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Теми за дискусия

1. Споделете опита си при организиране на консултации и 
обсъждания …

2. Какви са според Вас пречките?

3. Според етапите на управленския цикъл – кои форми на участие 
са подходящи при:
• дефиниране на проблемите …?

• разработване на варианти за решаване на проблемите …?

• избор на вариант …?

• изпълнение на решението …?

• мониторинг и оценка …? 

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Модул 2: 
Методи и техники за провеждане на 
обществени консултации 

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Обществените консултации …

Обществените консултации са двупосочен процес на 
комуникация между органите на властта и гражданите, чрез който 
и двете страни се информират за своите гледни точки по въпроси, 

свързани с разработване на политики и/или с вземането на 
управленски решения.

Обществените консултации са … възможност за гражданите да 
влияят на решенията, вземани от държавните органи.

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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… обществените консултации …

 … общопризнато средство за създаването на консенсус, 
проучването на идеи, повишаване на приемливостта на нови 
предложения, откриване на ефективни политически решения и 
повишаване на прозрачността в процеса на вземане на решения 

… доброто управление включва подходящи механизми за 
консултация, които се приемат сериозно от всички 

участници …

 Инициативата и темите за консултации произлизат от властите.

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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… обществените консултации …

 Чрез консултациите властите търсят мнението от гражданите, 
бизнеса и техните организации по конкретни теми или промени в 
политиката и/или законодателството. 

 Консултирането включва информиране за готвени промени в 
политиката и покана за изразяване на мнения и  коментари. 

 Консултациите са подходящи на всички етапи от управленския 
процес и особено на етапите разработване на политика и 
мониторинг.

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Видове консултации

 Обществени консултации при разработване на нормативни 
актове, стратегически документи или по важни обществено 
значими въпроси;

 Обществени консултации при извършване на предварителна 
оценка на въздействието;

 Официални обществени консултации преди приемане на 
нормативни актове;

 Обществени консултации при извършване на последваща 
оценка на въздействието.

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Рамка на консултативния процес …

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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ПЛАНИРАНЕ НА 
КОНСУЛТАЦИЯТА

• документи за 
консултацията

• обхват, цели и 
очаквания

• определяне на 
заинтересованите 
страни

• методи и 
инструменти за 
провеждане на 
консултацията

• времева рамка и 
график на 
консултацията

• ресурси 

ПРОВЕЖДАНЕ НА 
КОНСУЛТАЦИЯТА

• обявяване и 
разпространение 
на информация 

• стимулиране на 
заинтересованите 
страни

• модериране и 
текущ преглед на 
процеса 

• информиране за 
приноса 

• документиране на 
получените 
мнения

АНАЛИЗ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ

• профил на 
участниците, 
които са се 
включили в 
консултацията 

• анализ 
съдържанието на 
получените 
мнения 

• качествена оценка 
на получените 
мнения 

ОБРАТНАТА 
ВРЪЗКА

• отчитане приноса 
на гражданския 
сектор

• информиране за 
приетите / 
неприетите 
мнения и 
съответните 
мотиви

• аргументиране на 
взетите решения

ОЦЕНКА НА 
КОНСУЛТАЦИЯТА 

• преглед на 
процеса – силни и 
слаби страни

• преценка за 
постигането на 
целите на 
консултацията

• преценка за 
ефективността и 
ефикасността на 
използваните 
методи

• изводи и 
препоръки за 
следващи 
консултации



Планиране на обществени консултации

 определяне на обхват, цели и очаквания за консултацията;

 подготовка на консултационни документи;

 картографиране на заинтересованите страни;

 методи и инструменти за провеждане на консултацията;

 времева рамка и график за провеждане на консултацията;

 ресурси за провеждане на консултацията.

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Цели на консултациите

 Подобряване на информационната основа на решенията;

 Дефиниране на рискове при прилагането на политики, 
инструменти;

 Генериране на подкрепа за вече разработени решения;

 Набиране на данни;

 Изработване на решения, намиране на иновативни решения;

 Повишаване на гражданското участие чрез прозрачност на 
процесите по изработване на решения;

 Повишаване на демократичността на управлението.

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 
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Определяне на обхват на консултацията

Обхват – само отделни елементи (конкретни инструменти или регулаторни 
предложения) или цялостна политика.

Обхват спрямо участниците: 
 Междуведомствени консултации – консултации между отделните 

административни структури, често включват – министерства с хоризонтални 
отговорности, например – Министерството на финансите, Министерството 
на правосъдието и др.

 Консултации с министерства и административни структури – пряко 
отговорни или засегнати от предлагането интервенция;

 Обществени консултации – включване на гражданите, бизнеса, техните 
организации – всички засегнати страни – синдикати и работодателски 
организации, граждански групи, експертни групи, НПО и др.

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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… консултационни документи …

 Цялостното предложение (нормативен акт или друго) е ЛОШ 
консултативен документ.

 Изработете резюме, включващо: 
• конкретен адресат;
• ясно определен обхват - по какви въпроси се търси мнение;
• задаване на конкретни въпроси, например: какъв е проблемът; кой е 

засегнат, какви са целите, варианти за решение и др.;
• ясно посочена началната и крайната дата на консултациите;
• ясен механизъм за изпращане на отговори и задаване на въпроси – име, 

email, телефон, адрес др.;
• варианти за включването в други дейности, свързани с консултациите;
• обобщени предложенията и посочване на последващите действия от 

консултациите.

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 
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Форми за провеждане на консултации

Пасивни консултационни 
процедури:

 публикуване в интернет;

 проучване на общественото 
мнение;

 проучвания на бизнеса;

Активни консултационни 
процедури:

 фокус-групи;

 публични срещи;

 междуведомствени срещи;

 консултативни комисии;

 публични дебати;

 отворени дни.

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 
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Прилагане на консултационни процедури според 
техните цели и предмет

Етап от политическия процес Консултационна процедура

Дефиниране на 
проблем/решение

Онлайн или писмена консултация, проучвания, консултативни комисии

Разработване на 
политики/инструменти

Всички форми на консултация
→ Набиране на становища – онлайн, писмено и пряко
→ комисии 
→ проучване на общественото мнение и на бизнеса 
→ специализирани проучвания 
→ експертни срещи и 
→ фокус-групи

Приемане на решения
Отворени пленарни сесии или заседания на комисии за осигуряване на 
отворен достъп до дебати по време на процеса на вземане на решения.

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 
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Прилагане на консултационни процедури според 
техните цели и предмет                                                        … 2

Етап от политическия процес Консултационна процедура

Изпълнение на политики събития, конференции, форуми и семинари за информиране и 
дискутиране на прилагането с НПО и гражданите.

Мониторинг → механизми за обратна връзка за проследяване на напредъка 
като проучвания на общественото мнение, интернет 
анкетиране, въпросници.

→ комисии

Преформулиране → комисии
→ фокус групи
→ междуведомствени срещи
→ конференции или срещи за определяне на следващите 

стъпки, планирани от властите

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 
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Идентифициране на заинтересованите страни

→ Облагодетелствани страни
→ Необлагодетелствани страни
→ Уязвими групи
→ Поддръжници / противници

Определяне на 
ключовите 

заинтересовани 
страни

→ Какви са възможните ползи и вреди за заинтересованите страни?
→ Какви ресурси са в състояние да мобилизират заинтересованите страни в 

подкрепа или противодействие?
→ Интереси на заинтересованите страни – позитивен негативен?

Оценка на 
интересите на 

заинтересованите 
страни

→ Власт и статус – политически, социален и икономически
→ Контрол над стратегически ресурси
→ Неформално влияние
→ Влияние за реализирането на политиката/програмата/проекта
→ Значение за изхода и успеха на политиката/програмата

Преценка на 
значимостта и 

степента на 
влияние

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 
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Анализ на заинтересованите страни (ЗС)

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 
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Стъпка 1: 
Идентифициране на ЗС 

Стъпка 2: 
Изготвяне профил на ЗС

Стъпка 3: 
Създаване на модел за 

взаимодействията

Стъпка 4: 
Определяне на методи за 

участие

АНАЛИЗ НА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ



Матрица на заинтересованите страни

→ Малко значение/ 
голямо влияние

→ Малко значение 
/малко влияне

→ Голямо значение 
/голямо влияние

→ Голяма значение / 
малко влияние

група А група Б

група Ггрупа В
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Картографиране на заинтересованите страни

При изработването на 
картата се задава код: 
 категория към която 

принадлежат ЗС се 
обозначава с цвят, например: 
браншова организация –
синьо и т.н.

 степен на влияние – големина 
на сигнатурата

 позитивно влияние – в дясна 
част, негативно – в лява
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… график …

 Планът за консултации обхваща целия процес – от началото до 
осъществяване на обратна връзка.

 В планът се определят целта на консултациите, заинтересованите 
участници, подходящите инструменти при консултиране, времето 
на консултации. 

 Колко дълго се провеждат консултации – минимум 30 дни до 
няколко месеца за национални консултации по комплексни 
въпроси. 

 Консултационната дейност следва да бъде пропорционална на 
важността на въпроса.
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… ресурси …

 Време: заинтересованите страни се нуждаят от време да се 
запознаят с въпроса и с начина, по който могат да упражнят 
влияние върху предстоящите решения. Проучването, 
провеждането на срещи и организирането на кампании изисква 
време. 

 Мобилизация: за да се постигне реално въздействие върху 
решенията, гражданското общество трябва да действа екипно.. 
Добрите резултати се нуждаят и от експертни съвети. 

 Информация: разпространението на информация е основен 
фактор в процеса, заинтересованите страни трябва да са запознати 
със своите роли и отговорности. Медиите също са част от процеса.
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Провеждане на обществена консултация

 обявяване и разпространение на информация;

 стимулиране на включването на заинтересованите страни;

 текущ преглед на процеса;

 обратна връзка за приноса …
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Обявяване и разпространение на информация

 Минималният стандарт в България изисква публикуване на 
консултационните материали в Портал за обществени 
консултации – http://strategy.bg на Министерския съвет за 
минимум 30 дни. 

 Разширяване на обхвата:

• Фейсбук страница

• срещи, пресконференции

• адресиране на конкретни заинтересовани страни

• …
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Стимулиране на включването на заинтересованите 
страни

 гражданско образование и обучение;
 кампании за обществено осведомяване;
 комуникационни стратегии;
 партньорства;
 доброволчество; 
 "Четвъртия сектор" са хибридни експерти, участници, избрани на 

случаен принцип, тематични експерти
• социални предприятия, 
• междусекторни партньорства и корпорации за защита интересите на 

общността,
• активисти извън организираните групи по интереси като квартални групи за 

самопомощ, местни движения и малки кооперативи. 
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Текущ преглед на процеса

Активно наблюдение на процеса и 
обхвата на консултациите –
брой, 

представителност на включилите се заинтересовани страни.

… допълнителни методи за консултации …
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Обратна връзка за приноса                                                … 1

 Отчитане с кои групи заинтересовани страни са проведени 
консултации, на какъв етап и по какъв начин. 

 Изработване на приложение със списък на всички коментари.

 Обобщаване на основните резултати и получените коментари и 
как този принос е взет предвид или защо не е взет предвид.

 Обобщаване на взетите решения и предприетите действия, в 
резултат от консултациите.
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Обратна връзка за приноса                                                … 2

 Представилите отговори на консултацията и участвалите по друг 
начин в консултационната процедура следва да бъдат 
информирани за публикуването на обобщителния документ.

 Достъп чрез Интернет до пълните текстове на получените 
коментари, така че коментарите да бъдат на разположение на 
всички заинтересовани страни.

 Директно информиране на ключови заинтересовани страни –
чрез електронна поща.

 Информирането на заинтересованите страни е признак за 
откритост и прозрачност и повишава доверието в процеса на 
формулиране на политиките. 

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
52



Докладване на констатациите от проведените 
консултации пред компетентния орган

 Въвеждане на изискване ръководителите на административни 
структури в системата на изпълнителната власт да включват 
информация за проведени консултации в ежегодния си доклад за 
състоянието на съответната администрация. 

 Въвеждане на практиката компетентните органи да информират 
участниците в консултации за взетото решение или да 
обосновават как представените от гражданите мнения или 
предложения се отразяват на крайното решение. 
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Добри практики – извън рамката

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ

Платформата "Участие в мрежата" осигурява възможност за:

 представяне на идеи и предложения пред правителството;

 събиране на подписи, за подкрепа на идеи и предложения;

 изразяване на становища по текущите проекти;

 търсене на законодателство или стратегически документи
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Модул 3: 
Практики за провеждане на обществени 
консултации
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Разпространение на информация за инициативи за 
привличане на гражданско участие

Роля на информацията и информираността на страните в различните 
стратегически взаимоотношения:

 При конфликти (игра с нулеви суми)

 При смесени интереси (има място и за сътрудничество и за конфликт)

 При пълно съвпадение на интересите (няма място за конфликт)

Задържането, укриването и лишаването на другата страна от 
информация е масово разпространено стратегическо поведение, което 
обаче реално е лишено от стратегически смисъл и често има обратни 
негативни ефекти … особено върху възможните бъдещи 
взаимодействия.
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Реален проблем! 

Огромното мнозинство български граждани обвиняват местната и 
централна власт в липса на прозрачност, нежелание да ги включи 
ефективно в процесите на взимане на решение;

Решението, според тях, е да налагат на властите своето мнение, с 
което те да бъдат принудени да се съобразяват …

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
57



Има ли оптимално поведение ? 

Накратко „Не“ … 

НО … има „добро поведение“ на организационно ниво

- Бъдете добронамерени (удовлетворявайте всички разумни 
интереси; интереси, а не искания)

- Бъдете прозрачни в поведението си (следвайте еднакъв 
протокол с всички видове заинтересувани страни)

- Бъдете докачливи (коригирайте дейностите си така, че )

- Бъдете предвидими (ако след 6 месеца някой, който често има 
заявки към дейността ви не е наясно какво да очаква значи не 
се справяте добре)
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„Войната на половете в сряда вечер“ – липсата на 
информация води до нежелани за всички последици, 
независимо от намеренията и добронамереността 

 Ролята на предпочитанията

 Ролята на предварителните 
нагласи

 Как да се спасим от 
дилемата?

 Ролята на информацията и 
консултациите?

ТОЙ

Шампионска 
лига

Балет

ТЯ

Шампионска 
лига (2) 2; 3 (1) (3) 0; 0 (3)

Балет (3) 0; 0 (3) (1) 3; 2 (2)
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Активиране и стимулиране на включването на 
заинтересованите страни – ползи от процеса 
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Ползите от добрата информираност при различните видове 
стратегически взаимодействия: 
 По-голяма прозрачност на процесите на взимане на решения 
 Повишена легитимност на процесите на взимане на решения 
 Подобряване на нивото на обществено доверие 
 Промяна на негативните нагласи на част от гражданите 
 Подобрена информираност и компетентност на населението
 Отразяване на повече и по-разнообразни интереси на засегнати страни
 По-добър баланс на отчетените интереси и по-добра защита на 

обществения интерес
 Разнообразяването на гледните точки намалява натиска от страна на 

частните интереси и  неправителствения сектор



Активиране и стимулиране на включването на 
заинтересованите страни – констатирани тенденции    [1] 

Основни нагласи сред българските граждани по отношение 
провеждането на обществени консултации и взимането на 
управленски решения: 

 7 от 10 българи имат ясно изразени демократични аспирации

 2/3-ти от българите се интересуват както от решенията на 
централната така и от тези на местната власт 

 Българските граждани масивно предпочитат да изразяват 
мнението си чрез средствата на пряката демокрация (участие в 
референдуми) или чрез участието си в референдуми и не се 
припознават в различните форми на консултативни процеси
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Активиране и стимулиране на включването на 
заинтересованите страни – констатирани тенденции 

 Участието в онлайн  консултации силно намалява нивата на 
недоволство на българските граждани

 4/5-ти от българите изобщо не са запознати с възможностите за 
включване в обществени консултации

 Голямото мнозинство български граждани се чувстват реално 
изключени от процесите на обществени консултации и 
демонстрират апатичност към възможностите да се включат в тях
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Активиране и стимулиране на включването на 
заинтересованите страни – констатирани тенденции  2

 Възможността да се делегират права на представляващи организации не покачва 
реално дела на тези, които биха се включили в процесите на обществени консултации

 Мнозинството счита, че обществените консултации са много важни

 Всички тествани форми на консултации са определени като неефективни 

 Над 83% от анкетираните никога не са попадали на информация и обявления за 
обществени обсъждания 

 Над 56% от българите считат, че след като се запознаят с различните гледни точки 
представителите на висшата администрация са тези, които трябва да взимат крайните 
решенията 

 7 от 10 считат, че трябва да се засили ролята на експертизата 

 Българите искат да участват в процесите на взимане на решение – основно в 
индивидуално качество и онлайн

 Анкетираните заявяват, че искат да имат индивидуален достъп до информация, за да 
се ориентират в рамките на тези процеси

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
63



Информиране за приноса – стратегически аспекти …1 

На фона на констатираните нагласи е напълно логично да се 
предприемат поне следните мерки, които задължително да 
присъстват в интернет формата на представяне на процесите на 
обществено обсъждане:

 Кратко представяне на нуждата от извършването на промени или 
въвеждането на нововъдения 

Цел: ПРОЗРАЧНОСТ – избягват се технически и правни специфики 

 Наличие на резюме от всички структурирани позиции постъпили 
в процеса на обсъждане, където ясно се идентифицират 
интересите и всички засегнати страни
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Информиране за приноса – стратегически аспекти …2 

 Предоставяне на анализ за ефектите от финалните приети 
мерки и алтернативните сценарии

 Съставяне на междинен доклад за промените настъпили в 
следствие на общественото обсъждане и резюме на 
основните позиции на заинтересуваните страни

 Публикуване на последващ доклад с ясно идентифициране на 
промените настъпили в процесите на обсъждане 
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Анализ на резултатите и приноса на заинтересованите 
страни – подход на цялостно интегриране в процеса на 
обществени обсъждания

Масово предпочитаният срок за провеждане на обществени 
обсъждания е 30 дни като тази констатация е вярна за незапознатите, но 
и за гражданите вече взимали участие в подобни процеси. Срокът 
следва да позволява:

по-добро запознаване с материалите по дейностите на неспециалисти и 
новопривлечени в консултациите граждани;

• време за изготвяне на междинен доклад ясно идентифициращ 
промените, които са отразени в следствие на процесите на 
обществено обсъждане;

• ясно посочване на заинтересуваните страни предложили и 
подкрепящи промените;
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Осигуряване на обратна връзка за заинтересованите 
страни – профили на групите за взаимодействие 

• Разнородни профили на българските граждани по отношение на 
взимането на управленски решения предполагат разнороден 
подход: 
• представителите на заинтересуваните страни; (около 10%)

• членовете на пасивното мнозинство; (около 55%)

• икономически и политически/социално активни граждани, 
които биха искали да се включат в процесите на  обществени 
обсъждания; (около 25%)

• отделни активни граждани от новосъздадени граждански 
организации, спонтанни групи за натиск, изолирани активисти и 
т.н. (5-10%)
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Оценка на процеса 

След приключване на консултациите и след като решенията са 
взети и влезли в сила е логично да съществува и последваща 
оценка на ефективността и ефикасността на въведените/изменени 
правила, която да отчита предварително заложени индикатори за 
тяхното въздействие:

 преглед на процеса – силни и слаби страни

 преценка за постигането на целите на консултацията

 преценка за ефективността и ефикасността на използваните методи

 изводи и препоръки за следващи консултации
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Практики за обществен дебат – Франция, …

 Национална комисия за публични дебати НКПД
[Commission nationale du débat public (CNDP) – https://www.debatpublic.fr/

* Каква е Вашата Европа? – консултации с гражданите за Европа (Quelle est 
votre Europe? – Consultations citoyennes sur l'Europe) –
https://www.quelleestvotreeurope.fr.
Консултацията е организирана и проведена от НКПД във всички региони на 
Франция в периода от 17 април до 31 октомври 2018 г.
В рамките на консултацията са се включили повече от 70 000 участници от 
общо 97 от 101-те френски департамента, в 400 общини са организирани една 
или повече консултации с граждани. Малките населени места (села, градове и 
малки градове с население до 20 000 жители), представляват 54% от общия 
брой. Организирани са общо 1 082 събития. 
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Практики за обществен дебат – Франция, …

* Големият национален дебат – консултации с гражданите за Франция 
(Le Grand Débat National) – https://granddebat.fr/.

… стартира на 15 януари 2019 г. и се предвижда да продължи 
до 15 март …
 четири теми:

• екологичен преход (Transition écologique);

• данъчно облагане и публични разходи (Fiscalité et dépenses publiques); 

• демокрация и гражданство (Démocratie et citoyenneté);

• държавната организация и публичните услуги (Organisation de l'État et des 
services publics).
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Големият национален дебат  – принос

проект "АДМИНИСТРАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ПАРТНЬОРСТВО В УПРАВЛЕНИЕТО", BG05SFOP001-2.001-0002, финансиран от 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
71

86 666

102 866

64 109

62 584

111 322

140 147

82 671

82 739

0 50 000 100 000 150 000

екологичен преход

(Transition écologique)

данъчно облагане и публични разходи

(Fiscalité et dépenses publiques)

демокрация и гражданство

(Démocratie et citoyenneté)

държавната организация и публичните услуги

(Organisation de l'État et des services publics)

брой получени мнения брой участници 11.03.2019 



Група 1:
определяне на 
заинтересованите страни при 
изготвяне на предварителна 
оценка на въздействието на 
нормативен акт

Група 2:
определяне на 

заинтересованите страни при 
разработване на 

стратегически документ
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Модул 4: 
Иновативни форми за гражданско 
участие
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Привличане на гражданска експертиза – включване 
на експерти/представители на "мозъчни тръстове"

Един от най-продуктивните и утвърдени методи за привличане на 
тематична експертиза от представители на гражданския сектор е 
проучването Делфи:

 основано на прогноза;

 включва структурирана 

 група експерти;

 използва серия от въпросници.
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Гражданската ангажираност

Гражданската ангажираност ("crowdsourcing") съчетава две 
понятия: "crowd" в смисъл на група познати или непознати 
помежду си хора (без негативни конотации) и "outsourcing" –
изнасяне на дейност или задача извън организацията. 

… ангажиране на група от (често непознати) хора с подходящи 
компетенции, комуникиращи с помощта на съвременните ИТ 

технологии за (иновативно) разрешаване на обществено значим 
или просто интересен за групата проблем, който има стойност за 

трета страна.
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Основни форми за гражданска ангажираност 
(Crowdsourcing)

Практики на:

 отворени иновации за генериране на нови идеи 

 доброволен принос (за решаване на микро-задачи)

 широка основа за намиране на решения 
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Crowdsourcing

Инициатива за събиране на 
информация, решаване на 
проблеми и изпълнение на 
задачи с помощта на широки 
кръгове хора, които генерират 
колективно знание.
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Crowdsourcing

"Метеорологичен проект" на 
Института 
"СМИТСОНИЪН":

мрежа от 
150 доброволци –
наблюдатели на времето
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Crowdsourcing

Мотивацията:

предизвикателство, конкурс 
за награди или грантове, 
престиж, удовлетворение от 
постижението
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Развитието: "smartsourcing"

"… по-лесно е да поискаш 
предложения, отколкото 
да решиш какво да правиш 
с тях …"
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Практики за гражданска ИТ подкрепа 
(Civic hacking)

Инициатива за:

 оригинално ново решение 

 творчески и често технологичен подход за решаване на 
обществени проблеми от широк спектър

 практическа, водена от гражданите дейност, чийто резултат е 
гражданска иновация
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Гражданска ИТ подкрепа

"Civic hacking" … технологичен жаргон, навлязъл в обществената 
дискусия подобно на "life hacking", "body hacking" и др. 

"Hacking" е дума-омоним 

… намиране на бързо, творческо, иновативно, импровизирано 
решение на даден проблем.
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Civic hacking

 Гражданска наука

Системата за наблюдение на 
качеството на въздуха Airbg.info
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Civic hacking

 Подаване на сигнали

https://grajdanite.bg
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Civic hacking

 Кибер-сигурност 

покана към хакери да 
разбият новаторската ѝ 
система за гласуване по 
интернет 
(Правителство на Швейцария)
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Форматът "граждански хакатон"

Какво: състезание между групи, съставени от разнороден 
вид участници, за създаване на прототип на 
техническо решение на някакъв обществен проблем

Как: предложение как политически или социален 
проблем да бъде преобразуван в набор от задачи, 
които могат да бъдат кодирани и да бъде изработен 
софтуер

Защо: за подобряване на съществуващите бюрократични и 
административни процеси
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Практически упражнения –
привличане на експертиза и 
гражданска ангажираност 
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Група 1:
привличане на гражданска 
експертиза

Група 2:
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