


  
 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

СЪВЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАTA РЕФОРМА 

СТАНДАРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  

НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2019 г.



 

 

 



3 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ВЪВЕДЕНИЕ  ...................................................................................... 5 

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ .................................................... 9 

1. Основни принципи ....................................................................... 11 

2. Общи нормативни изисквания за провеждане на обществени 

консултации .................................................................................. 14 

3. Етични стандарти и защита на личните данни ...................... 22 

4. Организация на процедурите за провеждане на обществени 

консултации .................................................................................. 24 

4.1. Основни видове обществени консултации .................................. 24 
4.2. Планиране на обществени консултации ..................................... 27 
4.3. Провеждане на обществена консултация .................................. 54 
4.4. Анализ на резултатите от консултацията ............................... 60 
4.5. Осигуряване на обратна връзка за участниците ....................... 67 
4.6. Оценка на консултациите ............................................................ 70 

РАЗДЕЛ II: ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ 

ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ................. 71 

1. Обществените консултации и оценката на въздействието на 

нормативните актове ................................................................... 73 

1.1. Общи положения ........................................................................... 73 
1.2. Предварителна оценка на въздействието .................................. 74 
1.3. Последваща оценка на въздействието ........................................ 77 

2. Обществени консултации преди внасянето на проект на 

нормативен акт за приемане от Министерския съвет .......... 89 

3. Участие на заинтересованите лица в производство по 

издаване на общ административен акт .................................. 100 

4. Обществени консултации, провеждани във връзка с 

извършване на екологична оценка на планове и 

програми ...................................................................................... 109 



4 

РАЗДЕЛ III: ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ 

ОРГАНИТЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ.................................................. 139 

1. Нормативни задължения за провеждане на обществени 

консултации на местно ниво .................................................... 141 

2. Обществени консултации по проекти на нормативни актове, 

приемани от общински съвет ................................................... 144 

3. Публични обсъждания по Закона за публичните финанси 155 

3.1. Публично обсъждане на проект на общински бюджет и на 

отчет за изпълнението на общинския бюджет ................................. 156 
3.2. Публично обсъждане на проект на план за финансово 

оздравяване на община ........................................................................... 161 

4. Обсъждания по Закона за общинския дълг ........................... 167 

5. Обществени обсъждания в областта на устройството на 

територията ................................................................................. 175 

ПРИЛОЖЕНИЕ:   МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 

КОНСУЛТАЦИИ .............................................................................. 191 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ .......................................................................... 201 

 



 

5 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Стратегията за развитие на държавната администрация 

„Работим за хората“ 2014-2020 г.1 определя комплексен подход за 

подобряване на механизмите за взаимодействие между публичните 

власти и гражданското общество. Държавните институции се 

ангажират да осигурят на обществото отворено управление чрез 

ефективно прилагане на принципите на доброто управление, 

насърчаване на демокрацията, както и осигуряване на прозрачност, 

честност и отговорност към гражданите. Ефективното взаимодействие 

с гражданите е практическа възможност за подобряване на качеството 

на политиките чрез отчитане на мненията на обществото при 

разработването и вземането на управленските решения.  

Един от основните начини, за включване на гражданите в управ-

ленския процес е провеждането на ефективни обществени консулта-

ции – консултации, които са насочени и лесно достъпни за всички, ко-

ито имат интерес към конкретни правителствени политики. 

От 2006 г. насам институциите предприемат редица инициативи 

за по-ефективно включване на гражданите в управленския процес. През 

2007 г. (в сила от 2008 г.) бяха приети и законодателни промени, пред-

виждащи задължение за публикуване на проектите за нормативни ак-

тове преди тяхното приемане като на заинтересованите лица е предос-

тавена възможност от най-малко 14-дневен срок за предложения и ста-

новища по проекта. През 2016 г. беше усъвършенствана процедурата за 

провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите 

лица при изработването на проекти на нормативни актове и при извър-

шването на предварителна оценка на въздействието. Минималният 

срок за предложения и становища беше увеличен на 30 дни, само в из-

ключителни случаи и мотивирано се допуска определяне на по-кратък 

срок, който обаче не може да бъде по-малко от 14 дни. 

                                                      
1 приета с Решение № 140 на Министерския съвет от 17.03.2014 г. 



6 

През 2008 г. беше създаден Портал за обществени консултации 

– https://strategy.bg/. За улесняване на обществените консултации бяха 

разработени Стандарти за провеждане на обществени консулта-

ции2.  

Досегашният опит показва, че има възможност за подобряване на 

процесите при провеждането на обществените консултации, с оглед 

по-активното включване на заинтересованите страни и постигането на 

по-високо качество на консултациите. 

Актуализирането на принципите и стандартите за провеждане 

на обществени консултации е насочено към утвърждаването на този ме-

ханизъм като естествена управленска практика, приложима към всички 

ключови управленски решения и се основава на най-добрите междуна-

родни практики и препоръки3.  

Прилагането на тези принципи е насочено към подобряване на на-

чините за планиране, провеждане и оценка на обществените консул-

тации, така че те реално да водят до вземането на информирани и ка-

чествени управленски решения, отчитащи мненията на обществеността 

– гражданите, юридическите лица и другите заинтересовани страни. 

Така процесът на вземане на решения ще бъде възможно най-прозра-

чен, приобщаващ и ефективен. 

Обществените консултации са двупосочен процес на комуника-

ция между органите на властта и гражданите, чрез който и двете страни 

се информират за своите гледни точки по въпроси и предложения при 

изготвянето на нормативни и ненормативни актове, което осигурява на 

гражданите и юридическите лица възможността да влияят на решени-

ята, вземани от държавните органи. 

                                                      
2 Одобрени на заседание на Съвета за административната реформа, проведено на 26 октомври 
2010 г. 
3 ОИСР, ЕС и някои държави, включително Френската република, Република Естония, 
Република Ирландия, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство 

Дания, САЩ, Канада, Австралия и др. 

https://strategy.bg/
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Актуализираните Стандарти за провеждане на обществени 

консултации представят основните етапи от подготовката, провежда-

нето и оценката на обществени консултации, както и стандартите за 

тяхното практическо прилагане от страна на публичната администра-

ция, включително отчитането на приноса на участниците в обществе-

ните консултации и са структурирани в три раздела: 

→ Раздел I:   Общи принципи и процедури за провеждане на 

обществени консултации; 

→ Раздел II:  Обществени консултации, провеждани от 

централните органи на изпълнителната власт; 

→ Раздел III: Обществени консултации, провеждани от 

органите на местната власт. 

При представянето на стандартите нормативно определените 

задължителни или минимални изисквания са обозначени със знак „“, 

а препоръчителните възможности са обозначени със знак „“.  

Стандартите са предназначени да подпомогнат администраци-

ите при прилагането на определените принципи за провеждане на об-

ществени консултации като част от цялостния процес на планиране, 

разработване и прилагане на публични политики. 

Принципите и стандартите за провеждане на обществени консул-

тации са отправна точка за подобряване на взаимодействието между 

властта и обществото и по своята същност подлежат на непрекъснато 

актуализиране и развитие въз основа на опита, който държавната адми-

нистрация и гражданското общество натрупват в този процес. 



 

 

 



 

 

 

Раздел I:  

ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 
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1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

Развитието на демокрацията е пряко свързано с разширяване на 

възможностите за гражданско участие при вземането на управленски 

решения. Този процес е свързан с ефективно прилагане на принципите 

за прозрачност, почтеност и отчетност на управлението, както и със за-

силения стремеж за провеждане на политики, основани на доказателс-

тва. Разширяването на възможностите за включване на гражданите (за-

интересованите страни) в управленския процес е утвърден подход за 

подобряване на качеството на управленските решения и за повишаване 

на тяхната легитимност. 

Обществените консултации са официален процес, чрез който ор-

ганите, които имат правомощия за вземане на съответните решения, и 

техните администрации събират информация, мнения и предложения 

от обществеността при планирането, прилагането и оценката на поли-

тики и управленски решения.  

Обществените консултации са само част от процеса на учас-

тие на гражданите във вземането на решения – гражданското участие 

е непрекъснат процес на взаимодействие с публичните власти. Консул-

тациите са един от начините за получаване на мнението на обществе-

ността – граждани, юридически лица, включително на заинтересова-

ните страни – по конкретни въпроси (теми), инициирани от органите, 

отговорни за вземането на съответните управленски решения. Общест-

вените консултации са ефективна възможност за получаване на мнения 

и предложения от страна на обществеността по предложения за нови 

политики, при разработване на проекти на конкретни нормативни и/или 

административни актове. Обществените консултации, допълват утвър-

дените институционални форми за социален диалог. 

Обществените консултации трябва да имат значение за всички 

страни – официалните консултации следва да са истински и смислени, 

както и да се провеждат на етап, когато изразените мнения и/или нап-

равените предложения могат реално да повлияят върху процеса на взе-

мане на решения. 
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Консултациите трябва да осигуряват постигане на действителна 

ангажираност и „истинско слушане“, а не формално изпълнение на 

„нормативно изискване“. Истинският процес на консултации гаран-

тира по-добро разбиране от страна на всички участници на ползите и 

последиците от предприемането на конкретни предложения за поли-

тика или законодателство. 

За органите, които взимат решения, обществените консултации 

са възможност за получаване и разглеждане на мненията, опасенията и 

предложенията на всички, които проявяват интерес към темата на об-

съждане и за информирано вземане на съответните управленски реше-

ния, без това да намалява отговорността за взетото решение. Ефектив-

ните обществени консултации укрепват доверието в публичните инсти-

туции. 

Обществените консултации не са „формален“ ангажимент на слу-

жителите от администрацията, те са реална възможност за повишаване 

на професионализма и експертните знания, съответно за по-качествено 

и по-ефективно изпълнение на политиките и публичните услуги, както 

и за реално осъществяване на тяхната конституционна мисия да изпъл-

няват волята и интересите на нацията. 

Ролята на обществеността – гражданите, юридическите лица, 

включително на заинтересованите страни – е ключова за ефективността 

на обществените консултации. Активното участие на обществеността е 

естествен двигател за развитието на демокрацията и обществото. За 

бизнеса консултациите намаляват политическите рискове и ненужните 

разходи, които създават трудности за създаването и разрастването на 

предприятията и за разкриването на нови работни места. Добрата под-

готовка е възможност за обществеността реално да влияе и да допри-

нася за ефективно решаване на конкретни социални, икономически, 

екологични и други проблеми.  

Отвореното вземане на решения трябва да бъде вдъхновяващ 

принцип, споделян и от политиците и от държавните служители. Това 

включва и ангажимент, че обществените консултации и резултатите от 
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тях са интегрирани в процеса на вземане на решения. Обсъждането на 

въпроси, по които вече са взети решения обезсмисля процеса. 

Обществените консултации трябва да се провеждат по въп-

роси с висок обществен интерес – темите на консултациите трябва да 

могат да привлекат вниманието на обществото, т.е. да поставят важни 

въпроси с голямо обществено значение. Ефективните консултации 

изискват и ангажиране на съответните ресурси – човешки, технически, 

финансови и др. Решението за провеждане на консултации, видът и об-

хватът на консултативния процес зависят от спецификата на предложе-

нието, броя на засегнатите от тях хора или групи и мащабите на потен-

циалните въздействия на предложението. Твърде честите консултации, 

както и поставянето на незначителни теми или въпроси не могат да 

привлекат общественото вниманието и съществува опасност от поява 

„умора от консултации“, която може да се отрази негативно на актив-

ността при бъдещи консултации по важни въпроси.  

Обществените консултации трябва да бъдат достъпни за 

всички, които имат интерес от съответната тема – това изисква 

системни усилия за максимална откритост на процеса, включително 

своевременно информиране на обществеността и заинтересованите 

страни, избор на подходящи методи за провеждане на консултациите, 

отчитащи възможностите и предпочитанията на участниците, създа-

ване на приобщаващи условия за участие, равнопоставеност на участ-

ниците, както и признаване на техния принос. 
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2. ОБЩИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 

В съответствие с принципите на доброто управление българското 

законодателство определя изисквания за провеждане на обществени 

консултации в процеса на разработване на нормативни актове и поли-

тики, както и за публично обсъждане на въпроси с висока обществена 

значимост. 

Провеждането на обществени консултации е предвидено като 

изискване както в нормативни актове с общ характер и хоризонтално 

действие, така и в множество нормативни актове, чиито предмет е ог-

раничен в рамките на определен отрасъл. 

Законът за администрацията (ЗА) определя общите принципи, 

въз основа на които администрацията осъществява своята дейност (чл. 

2, ал. 1), както и задължението на органите на държавната власт да из-

вършват консултации със социални партньори, с представители на час-

тния сектор и с представители на гражданското общество (чл. 2, ал. 7). 

Законът за администрацията регламентира и реда, условията и органи-

зационните форми, чрез които Министерският съвет, министрите, 

председателите на държавни агенции и изпълнителните директори на 

изпълнителни агенции могат да създават консултативни органи, с въз-

можност да включват и представители на граждански организации.  

Законът за нормативните актове (ЗНА) определя общите пра-

вила за подготовката, издаването и прилагането на нормативните ак-

тове. Прилагането на ЗНА е детайлизирано в Указ № 883 за прилага-

нето на Закон за нормативните актове (УПЗНА). 

С промените на ЗНА от 2016 г. е въведено изискване за извърш-

ване на предварителна и последваща оценка на въздействието на нор-

мативните актове (чл. 18а, 18б и чл. 19). 

При изработването на проект на нормативен акт се извършва 

предварителна оценка на въздействието и се провеждат обществени 

консултации с гражданите и юридическите лица. Предварителната 

оценка на въздействието е частична и цялостна (чл. 20, ал. 1 от ЗНА).  
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Частичната предварителна оценка на въздействието пред-

хожда изработването на всеки проект на закон, кодекс или подзаконов 

нормативен акт на Министерския съвет (чл. 20, ал. 2 от ЗНА). 

Цялостна предварителна оценка на въздействието се извършва 

при изработването на нови закони и кодекси, при изработване на про-

екти на нормативни актове, за които частичната предварителна оценка 

на въздействието е показала, че може да се очакват значителни после-

дици, както и по преценка на съставителя на проекта. 

Законът за нормативните актове определя два паралелни ре-

жима за извършване на оценка на въздействието: 

→ Народното събрание определя методология за извършване 

на оценка на въздействието на проектите на закони и ко-

декси, внесени от народните представители – чл. 19, ал. 3 

от ЗНА. 

→ Министерският съвет определя с нормативен акт: 

 условията и реда за планиране и извършване на 

оценка на въздействието на проектите на закони, ко-

декси и подзаконови нормативни актове на Минис-

терския съвет – чл. 19, ал. 4 от ЗНА (изр. първо); 

 обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието (наредба на Министерския съвет)4 – 

чл. 19, ал. 4 от ЗНА (изр. второ). 

Законът за нормативните актове определя и общо задължение 

за извършване на периодична оценка на резултатите от прилагането на 

нормативните актове (чл. 18б и 22 от ЗНА, съответно чл. 53 и 54 от 

УПЗНА). 

                                                      
4 Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (НОМИОВ), 
приета с Постановление на Министерския съвет № 301 от 2016 г. обн., ДВ, бр. 91 от 2016 г., в 

сила от 18.11.2016 г. 
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Принципите за изработването на нормативни актове, определени 

в чл. 26, ал. 1 от ЗНА, са необходимост, обоснованост, предвидимост, 

откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и ста-

билност. Съставителите на нормативни актове са задължени да про-

веждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица в 

процеса на изработване на проект на нормативен акт (чл. 26, ал. 2). 

Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или 

приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува 

на официалната интернет страница на съответната институция заедно с 

мотивите, съответно доклада, предварителната оценка на въздействи-

ето и становището на администрацията на Министерския съвет (съг-

ласно УПМСНА). Когато съставителят на проекта е орган на изпълни-

телната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени 

консултации – https://strategy.bg, а когато е орган на местното самоуп-

равление – на официалната интернет страница на съответната община 

и/или на общински съвет. В случаите, когато кметовете на общини са 

вносители на проекти за нормативни актове, техните предложения 

(като органи на изпълнителната власт) също се публикуват на Портала 

за обществени консултации. Срокът за предложения и становища по 

проектите, публикувани на Портала за обществени консултации не 

може да бъде по-кратък от 30 дни. Законът за нормативните актове 

допуска при изключителни случаи и изрично посочване на причините 

в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта да определи 

друг срок, но този срок не може да бъде по-кратък от 14 дни. 

След приключването на обществената консултация и преди при-

емането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на 

проекта публикува на официалната интернет страница на съответната 

институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за 

неприетите предложения (чл. 26, ал. 5 от ЗНА). Когато съставителят на 

проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката 

се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации. 

https://strategy.bg/
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Изискванията за извършване на оценка на въздействието и за про-

веждане на обществени консултации по ЗНА не се прилагат за: 

→ законопроектите за държавния бюджет, за бюджета на дър-

жавното обществено осигуряване и за бюджета на Нацио-

налната здравноосигурителна каса, както и за проекти на 

подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението 

на държавния бюджет; 

→ законопроектите за изменение и допълнение на Конститу-

цията; 

→ законопроектите за ратифициране и денонсиране на меж-

дународни договори; 

→ проектите на нормативни актове, свързани с предотвратя-

ване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обс-

тоятелства. 

В изпълнение на чл. 19, ал. 4 от ЗНА, Министерският съвет е 

приел Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка 

на въздействието (НОМИОВ)5. Наредбата регламентира и процеду-

рата за провеждане на консултации със заинтересованите страни при 

извършването на оценка на въздействието на нормативните актове от 

компетентността на Министерския съвет – Раздел V „Консултации при 

извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието“. 

Провеждането на консултации със заинтересованите страни е задължи-

телна част от извършването на цялостна предварителна оценка на въз-

действието и предшества обществените консултации по реда на чл. 26 

от ЗНА.  

Според НОМИОВ при извършване на последваща оценка на въз-

действието от прилагането на нормативни актове включва „събиране 

на данни, включително чрез консултации със заинтересованите страни“ 

(чл. 37, т. 2). Предвидено е и осигуряване на публичност на резултатите 

                                                      
5 Постановление на Министерския съвет № 301 от 2016 г. обн., ДВ, бр. 91 от 2016 г., в сила от 

18.11.2016 г. 
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от извършените последващи оценки на въздействието, като е задължи-

телно публикуването им на официалната интернет страница на съответ-

ната администрация, както и на Портала за обществени консултации. 

Публикуването на резултатите от последващите оценки на въздействи-

ето се извършва в срок до 30 дни от тяхното извършване. 

Административнопроцесуалният кодекс (АПК) урежда под-

робно процедурата за издаване на общи административни актове и 

накратко – на нормативни административни актове, като по отноше-

ние на нормативните административни актове, законодателят преп-

раща към реда, определен в ЗНА. 

И в двете хипотези е предвидено участие на заинтересованите 

лица, съответно на техни организации6. От дефиницията на общ адми-

нистративен акт – акт, адресиран до неопределен брой лица, следва, 

че заинтересованите лица са лица, за които се създават права или за-

дължения или непосредствено се засягат техни права, свободи или за-

конни интереси – чрез самите актове или чрез отказите за издаване на 

такъв акт.7 

Административнопроцесуалният кодекс (чл. 66) предвижда пуб-

лично уведомяване за откриването на производството по издаване на 

общ административен акт чрез: 

→ средствата за масово осведомяване; 

→ изпращането на проекта до организации на заинтересова-

ните лица; или  

→ по друг подходящ начин. 

Уведомяването включва и основните съображения за издаването 

на акта, както и формите на участие на заинтересованите лица в произ-

водството. Уведомяването за проекти на общи административни актове 

                                                      
6 Съгласно §1 от ДР на АПК, т. 2 „Организация“ е юридическо лице или сдружение на 

юридически или физически лица, което е организационно обособено въз основа на закон. 
7 АПК, чл. 65 
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от компетентността на Министерския съвет се извършва от съответния 

министър – вносител на акта.  

Определените форми на участие на заинтересованите лица, 

включват: 

→ писмени предложения и възражения; 

→ участие в консултативни органи, подпомагащи органа, из-

даващ акта; 

→ участие в заседания на органа, издаващ акта, когато той е 

колективен; 

→ обществено обсъждане. 

Срокът за участие на заинтересованите лица в производства по 

издаване на общи административни актове се определя от съответния 

орган и следва да бъде разумен, но не по-кратък от един месец от деня 

на уведомяването. Административнопроцесуалният кодекс допуска 

при издаване на общ административен акт да не се спазят някои от раз-

поредбите за уведомяване, съответно за участие на заинтересованите 

лица в производството по издаване на акта. Обстоятелствата, при които 

това е допустимо, са определени в чл. 73 от АПК и са свързани с необ-

ходимост от неотложно издаване на съответния акт с оглед: 

→ предотвратяване или преустановяване на нарушения, свър-

зани с националната сигурност и обществения ред; 

→ осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражда-

ните. 

В тези случаи в хода на изпълнението на акта се оповестяват съ-

ображенията за неговото издаване. 

Следва да се има предвид разликата между участието на заин-

тересованите страни в производства по издаване на общи админист-

ративни актове по АПК и обществените консултации с гражданите и 

юридическите лица, регламентирано в ЗНА. Тази разлика се състои в 

различния обхват на адресатите – в първия случай се изисква наличие 

на конкретен интерес, докато във втория – интересът е общ. Практиките 
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по прилагането на процедурата по АПК показват, че те в значителна 

степен се доближават до по-общия подход, регламентиран в ЗНА. От 

друга страна, прилагането на ЗНА, особено при извършване на оценки 

на въздействието, акцентира на включването именно на заинтересова-

ните страни (чл. 3, ал. 1 от НОМИОВ). 

Устройственият правилник на Министерския съвет и на него-

вата администрация (УПМСНА) определя процедурата за подготовка 

на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет. 

Законодателната програма включва законопроектите, които Министер-

ският съвет предлага на Народното събрание за разглеждане и прие-

мане през съответната негова сесия. Оперативната програма включва 

подзаконови нормативни актове, които Министерския съвет планира да 

приеме за съответния шестмесечен период. Предложения за включване 

на законопроект в законодателната програма могат да правят членовете 

на Министерския съвет. Органите по чл. 19, ал. 3 и 4 от ЗА отправят 

своите предложения за включване на законопроект в законодателната 

програма чрез съответния заместник министър-председател или минис-

тър, определен по реда на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 и 3 от УПМСНА. 

Предложенията за включване в законодателната, съответно в оператив-

ната програма на Министерския съвет следва да бъдат придружени от 

извършената частична предварителна оценка на въздействието и стано-

вище от администрацията на Министерския съвет по нея. 

Изготвените частични предварителни оценки на въздействието се 

изпращат за съгласуване на администрацията на Министерския съвет в 

срок до 30 дни преди началото на шестмесечния период на действие на 

законодателната, съответно на оперативната програма на Министерс-

кия съвет – чл. 30б, ал. 1 от УПМСНА.  

Администрацията на Министерския съвет в срок 14 дни8 от полу-

чаването съгласува по електронен път изготвената частична предвари-

                                                      
8 Когато с проекта на нормативен акт единствено се въвеждат мерки на национално ниво, 
необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, срокът за съгласуване е 

7 дни (чл. 30б, ал. 2 от УПМСНА). 
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телна оценка на въздействието, като следи за нейното качество и за пъл-

нота съгласно НОМИОВ и се произнася по преценката относно необ-

ходимостта от извършване на цялостна оценка на въздействието.  

Вносителят следва да съобрази частичната предварителна оценка 

на въздействието със становището на администрацията на Министерс-

кия съвет при внасянето на предложението за включване в законода-

телната, съответно в оперативната програма на Министерския съвет. 

Приетите от Министерския съвет законодателна и оперативна 

програма се публикуват на Портала за обществени консултации заедно 

с извършените частични предварителни оценки на въздействието. 

Администрацията на Министерския съвет съгласува и извърше-

ните цялостни предварителни оценки на въздействието преди започва-

нето на междуведомствената процедура за съгласуване, регламенти-

рана в чл. 32-34 от УПМСНА (чл. 30в от УПМСНА). 

Преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерс-

кия съвет законопроектите и проектите на нормативни и общи адми-

нистративни актове на Министерския съвет заедно с мотивите, съот-

ветно доклада, се публикуват на официалната интернет страница на 

вносителя и на Портала за обществени консултации, съгласно изисква-

нията на ЗНА, респективно на АПК. Публикуването на проектите на 

нормативни актове се извършва заедно с извършената предварителна 

оценка на въздействието и становището на администрацията на Минис-

терския съвет по нея – чл. 85 от УПМСНА. 

В българското законодателство съществува и голяма група за-

кони, имащи за предмет обществени отношения, принадлежащи към 

определен отрасъл – опазване на околната среда, транспорт, култура, 

електронни съобщения, права на човека – които изрично предвиждат 

провеждане на обществени консултации или и други аналогични 

форми на обществено участие както по проекти на нормативни и/или 

административни актове, така и при разработване на определени стра-

тегически и/или програмни документи, включително за обсъждане на 

„въпроси от обществена значимост“. 
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3. ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Обществените консултациите трябва да се провеждат при 

спазване на оповестен кодекс за поведение, който участниците в кон-

султациите се ангажират да спазват. Етичните стандарти могат да бъдат 

част от правилата за участие в обществените консултации. Това е при-

ложимо, най-вече за консултациите, които се осъществяват чрез интер-

нет платформи, като Портала за обществени консултации.  

Етичните стандарти за провеждане на обществени консултации 

могат да стъпват на стандартите, определени в Кодекса за поведение на 

служителите в държавната администрация. 

Правилата за поведение при провеждане на обществени консул-

тации следва да включват ясни ангажименти за страните (организато-

рите и участниците в консултациите) като: партньорско отношение, 

взаимно уважение, умереност, избягване на конфликт на интереси, не-

допускане на неподходящо съдържание, спазване на правата на трети 

лица и т.н. 

Провеждането на обществени консултации, често е свързано със 

събиране и обработка на лични данни, включително регистрация на 

участниците. Правилата за участие следва предварително да установят 

изискванията за регистрация и съответното ниво на автентикация, не-

обходими за участие в консултацията (от псевдонимно удостоверяване 

само чрез електронна поща, до пълна идентификация чрез документ за 

самоличност или онлайн чрез електронна идентификация). Напълно 

анонимно участие в обществени консултации не следва да бъде допус-

тимо. 

Правилата за публикуване на предложенията на участниците в 

консултациите, също е необходимо да бъдат определени. Участниците 

следва да имат възможност да посочват дали техните коментари да бъ-

дат публикувани само с името им, или заедно с допълнителната иден-

тифицираща информация.  
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По принцип, публикуването на получените коментари се осъщес-

твява заедно с основна лична информация – името на участника, съот-

ветно наименованието на организацията, изпратила съответното мне-

ние/предложение. Останалите лични данни, които могат да бъдат съб-

рани, не трябва да се оповестяват публично освен ако са от значение за 

съдържанието на направените предложения (електронна поща, телефо-

нен номер, адрес и т.н.). 

Участниците трябва да бъдат информирани да не включват до-

пълнителни лични данни в коментарите и/или документите, предста-

вени в рамките на консултациите, когато установената практика пред-

вижда публикуване на материалите във вида, в който са получени. 

Обработването на лични данни за целите на анализа на резулта-

тите от консултациите трябва да се извършва по начин, който гарантира 

точно спазване на приложимото законодателство и определените в него 

принципи. Участниците следва да бъдат информирани по ясен начин за 

целите и вида на събраните данни, за техническите условия и инстру-

менти за обработка, съхранение и защита на данните, чии данни могат 

да бъдат разкрити за периода на съхранение, както и информация за 

контакт. 

Етични стандарти и стандарти за защита на личните данни 

 Правилата за участие в консултациите са обявени и осигуряват 

прозрачност на процеса. 

 Етичните правила за поведение при провеждане на обществени 

консултации включват ясни ангажименти за страните – както за 

организаторите, така и за участниците в консултациите. 

 Правилата за събиране и обработка на лични данни са обявени 

и са в съответствие с нормативните изисквания. 

 Събирането, обработването и съхранението на лични данни се 

осъществява при точно спазване на приложимото законодателс-

тво. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ  

4.1. Основни видове обществени консултации  

В зависимост от етапа на политическия процес и техния предмет, 

е предвидено провеждане на обществени консултации и други анало-

гични форми на обществено участие, както следва: 

→ В процеса на разработване на управленски решения: 

 обществени консултации при извършване на предвари-

телна (частична или цялостна) оценка на въздействието на 

нормативни актове: 

 задължително за цялостна предварителна оценка на 

въздействието на нормативни актове – чл. 24 от 

НОМИОВ; 

 обществени консултации при извършване на послед-

ваща оценка на въздействието на нормативни актове 

(по преценка на оправомощен орган); 

 обществени консултации при разработване на стратеги-

чески и други документи (съгласно специален закон или по 

преценка на оправомощен орган); 

 обществени консултации по въпроси от обществена зна-

чимост (съгласно специален закон или по преценка на оп-

равомощен орган). 

→ Преди вземане на управленски решения: 

 обществени консултации по разработени нормативни ак-

тове, чието приемане предстои (чл. 26, ал. 3 от ЗНА, съот-

ветно чл. 77 и 80 от АПК); 

 участие в производства по издаване на общи администра-

тивни актове (чл. 66-74 от АПК). 
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Общите изключения, при които изискванията за провеждане на 

обществени консултации не се прилагат, са определени нормативно – 

§1а от ЗНА, съответно чл. 73 от АПК. Във всички останали случаи про-

веждането на обществени консултации е задължително, като е допус-

тимо само мотивирано намаляване на периода за провеждане на кон-

султацията. Извън регламентираните изключения, непровеждането на 

обществена консултация в процеса на приемането на подзаконови нор-

мативни актове, съответно на общи административни актове, е самос-

тоятелно основание за отмяна на съответния акт. 

В този контекст, консултирането е инструмент, който може да се 

използва във всеки етап от процеса на разработване на политиката (до 

вземането на окончателно решение). 

За повеждането на ефективни и полезни обществени консултация 

е необходимо прилагане на стратегически подход за тяхната организа-

ция, включващ следните основни етапи: 

→ етап 1: Планиране на консултацията; 

→ етап 2: Провеждане на консултацията; 

→ етап 3: Анализ на резултатите от консултацията; 

→ етап 4: Осигуряване на обратна връзка за участниците в 

консултацията; 

→ етап 5: Оценка на консултацията. 
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ПЛАНИРАНЕ НА 

КОНСУЛТАЦИЯТА

 Решение за провеждане 

на консултация 

 Определяне на 

участниците

 Обхват, цели и 

очаквания

 Методи и инструменти 

за провеждане на 

консултацията

 Времева рамка и график 

на консултацията

 Ресурси 

 Документи за 

консултацията

ПРОВЕЖДАНЕ НА 

КОНСУЛТАЦИЯТА

 Обявяване и 

разпространение на 

информация 

 Стимулиране на 

участието

 Провеждане на събития 

и други форми за 

включване

 Модериране и текущ 

преглед на процеса 

 Информиране за 

приноса 

 Документиране на 

получените мнения

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

ОБРАТНАТА 

ВРЪЗКА

 Отчитане приноса на 

участниците в 

консултацията

 Информиране за 

приетите/неприетите 

мнения и съответните 

мотиви

 Аргументиране на 

взетите решения

АНАЛИЗ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ

 Профил на 

участниците, участвали 

в консултацията 

 Анализ съдържанието 

на получените мнения 

 Качествена оценка на 

получените мнения 
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4.2. Планиране на обществени консултации 

Процесът на провеждане на обществена консултация трябва да 

бъде внимателно планиран и съгласуван – ефективната консултация за-

почва с добро планиране на всички аспекти, които имат значение за 

постигане на общите цели – получаване на мнението на заинтересова-

ните страни по въпросите, свързани с конкретната инициатива (поли-

тика, проект на нормативен или друг акт) – подготовка на стратегия за 

конкретната консултация.  

За постигане на максимална ефективност на обществената кон-

султация е необходимо тя да бъде съгласувана с другите, свързани уп-

равленски процеси, дейности и инициативи. 

Общ стандарт за планиране на обществени консултации 

Планирането на обществена консултация включва следните основни 

стъпки: 

 Определяне на предмета и вида на обществената консултация. 

 Идентифициране на потенциалните участници. 

 Определяне на обхват, цели и очаквания от консултацията. 

 Избор на методи за провеждане на консултацията. 

 Определяне на времева рамка и график за провеждане на кон-

султацията. 

 Осигуряване на необходимите ресурси за провеждане на кон-

султацията; 

 Подготовка на документи за консултацията. 

Планът (стратегията) за провеждане на обществена консултация е пис-

мен документ, който след като бъде разработен, подлежи на утвърж-

даване. 
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4.2.1. Решение за провеждане на обществени консултации 

Решение за провеждането обществена консултация следва да 

бъде взето на възможно най-ранен етап от процеса на подготовка на 

съответните проекти на актове или документи, съобразно дневния ред 

на конкретната институция. Така съответната институция ще има дос-

татъчно време за ефективна подготовка на консултациите и тяхната ин-

теграция в общия процес по разработване на съответните проекти на 

актове или документи, както и при изготвянето на съответните час-

тични, а когато е приложимо и цялостните, предварителни оценки на 

въздействието. 

В оперативен план, Министерският съвет осъществява своята за-

конодателна инициатива въз основа на законодателна програма, а при-

емането на подзаконови нормативни актове – въз основа на оперативна 

програма. Двете програми се приемат от Министерския съвет за 6-ме-

сечен период. 

Съгласно УПМСНА (чл. 30, 30а и 30б) за включването на пред-

ложения в законодателната, съответно в оперативната програма на 

Министерския съвет е необходимо да бъде изготвена частична предва-

рителна оценка на въздействието, както и да бъде взето решение за не-

обходимостта от извършване на цялостната предварителна оценка на 

въздействието. В случаите, когато бъде взето решение за извършване 

на цялостната предварителна оценка на въздействието, следва да се има 

предвид, че шестмесечният хоризонт на съответната програма на Ми-

нистерския съвет по чл. 30, ал. 1, респ. чл. 30а, ал. 1 от УПМСНА е 

относително кратък за спазването на всички регламентирани и препо-

ръчителни срокове за ефективно осъществяване на цялостния процес.  
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Актуалната практика показва, че най-често консултациите се пла-

нират след включването на дадено предложение в съответната шестме-

сечна програма на Министерския съвет. Следва да се има предвид и за-

коновото задължение по чл. 26, ал. 3 и 4 от ЗНА за провеждане на об-

ществена консултация с продължителност най-малко 30 дни преди вна-

сянето на съответния акт за приемане от Министерския съвет. 

Частична предварителна 

оценка на въздействието

Цялостна предварителна 

оценка на въздействието

Решение за начало на 

процеса по разработване на 

нормативен акт

Анализ на състоянието, 

идентифициране на проблеми…

координация

консултиране

Определяне на 

рамката на промените

Вътрешно институционално 

съгласуване

Обществени консултации – постигане на 

консенсус по проблемите

Включване в 

законодателната / 

оперативната 

програма на МС

консултиране

Решение за приемане на 

нормативния акт

База за разработване на нормативни 

актове:

= Правителствена програма 

= Планове за действие с мерки 

произтичащи от членството на РБ в ЕС

= Планове за изпълнение на рамкови 

документи …

ПРОЕКТ НА 

НОРМАТИВНИЯ 

АКТ

При разработване на нови закони и кодекси, за проекти на 

нормативни актове, за които частичната оценка на 

въздействието установила такава необходимост, както и по 

преценка на съставителя на проекта

Обществени консултации по реда 

на чл. 26 ЗНА 

Предхожда изработването на 

всеки проект на закон, кодекс и 

подзаконов нормативен акт на 

Министерския съвет 

консултиране
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Ранното вземане на решение за провеждане на обществена кон-

султация е предпоставка за започване на нейното планиране и определя 

предмета на консултацията, който зависи от етапа на управленския ци-

къл, спецификата на темата и въпросите, обект на обсъжданията.  

В зависимост от предмета на обсъждане, етапите на политичес-

кия процес и на стъпките при разработване на проекти на норма-

тивни/административни актове или стратегически документи, може да 

бъде планирана серия консултации, включваща, провеждане на консул-

тации на всеки или на някои от тези етапи, включително когато консул-

тациите не са определени като задължителни. 

При вземане на решение за провеждане на обществена консулта-

ция следва да бъде определена и организацията за нейното планиране, 

провеждане и оценка, включително отговорните служители. Екипът за 

планиране, провеждане и оценка обществената консултация трябва да 

работи в тясна връзка и взаимодействие с екипа, отговорен за разработ-

ването на съответните предложения или дори да бъде част от него. 

Предвид спецификата на консултационния процес, при планирането и 

провеждането на консултациите следва да бъдат включени експерти 

със съответните компетентности, включително служители от звеното 

за връзки с обществеността. 

Стандарт за стартиране на подготовката на обществени 

консултации 

 Решението за провеждане на обществена консултация трябва 

да бъде взето на възможно най-ранен етап от процеса на подго-

товка на съответните проекти на актове или документи. 

 Предметът на консултацията следва да е ясно определен, съ-

образно етапа на управленския цикъл и спецификата на темата и 

въпросите, които ще бъдат обект на обсъжданията. 

 Определена е ясна връзка между предмета на консултацията и 

съответните стратегически и програмни документи. 

 Определена е организацията и отговорните служители за пла-

ниране, провеждане и оценка на консултацията. 
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4.2.2. Идентифициране на потенциалните участници в 

консултациите 

По правило обществените консултации са насочени към гражда-

ните и юридическите лица – обществото като цяло. Това означава, че 

адресат на обществената консултация са неопределен брой лица и ор-

ганизации, които имат интерес да участват в процеса на вземане на ре-

шения. Освен обществеността, специфичен (конкретен) адресат на об-

ществените консултации са и заинтересованите или засегнатите 

страни – лица и/или организации, за които с предложенията се създават 

права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи 

или законни интереси. 

Потенциалните участници в обществените консултации най-

общо са субекти (физически и/или юридическите лица), които: 

→ ще трябва да прилагат предложените промени; 

→ са пряко засегнати от резултатите от въвеждането на пред-

ложените промени; 

→ имат (заявен) интерес към предмета на предложението. 

Административните структури на съответните органите на из-

пълнителната власт осигуряват експертно и технически цялостния про-

цес по разработването и прилагането на нормативните актове в конк-

ретната сфера на обществени отношения. Нормативно определеният 

обхват на правомощията и компетентностите на съответния орган на 

изпълнителната власт и специфичните функции на конкретната пуб-

лична институция дефинират и кръгът на заинтересованите страни, т.е. 

физическите и/или юридическите лица, за които нормативната уредба 

създава конкретни права и задължения. 

Всяка държавна институция следва да познава кръга на заинтере-

сованите страни, чиито права и задължения регулира съответната нор-

мативната уредба. На практика, информация за характеристиките на 

конкретните заинтересовани страни най-често е налична в съответната 

администрация. Съответно институцията следва да има информация и 

за организациите, които представляват интересите на заинтересованите 
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страни. Необходимо е тази информация да бъде поддържана актуална 

и в подходящ формат, за да може да бъде използвана при вземането на 

решения за промени в определена политика или в нормативната уредба, 

в процеса на разработване на промените, както и за включване на заин-

тересованите страни в управленския процес, включително и при плани-

рането и осъществяването на обществени консултации. 

Определянето на адресатите на обществената консултация се ос-

новава и на етапа на управленския цикъл и предмета на съответния про-

ект на акт или документ. Например фокусът безспорно са заинтересо-

ваните страни при консултации в началните етапи от разработването на 

управленски решения и особено във връзка с изготвянето на оценки на 

въздействието, докато при консултациите, предхождащи внасянето на 

проект на нормативен акт за приемане от Министерския съвет, целева 

аудитория следва да бъдат всички, които имат интерес от съответната 

регулация. 

Идентифицирането на потенциалните участници в обществените 

консултации е важно, тъй като осигурява възможност за ефективно пла-

ниране и насочване на консултативния процес, както и съобразяване на 

начините за комуникация с техните нужди и предпочитания. Това 

включва и извършване на анализ на характеристиките (профилите) на 

заинтересованите страни, насочен към установяване на: 

→ категориите заинтересовани страни, за които се отнасят проме-

ните или които се интересуват от тях; 

→ диференциацията в рамките на конкретна категория заинтересо-

вани страни – например предприятията могат да бъдат засегнати 

от конкретната инициатива по различен начин, в зависимост от 

техния размер (напр. микро, малки или средни предприятия), 

местоположение (включително тези в трети страни), вид дейност, 

независимо дали са публични или частни, оператори или нови 

участници; 

→ целевите групи, които могат да бъдат изключени поради ограни-

чения, свързани с техния достъп до консултации или наличието 

на ресурси, които могат да отделят за участие в консултации – 
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например за селски райони с ограничен достъп до интернет, из-

ползването на различни инструменти може да осигури по-ши-

роко участие; 

→ вида и степента на въздействие на промените за различните кате-

гории заинтересовани страни – пряко или косвено, положително 

или отрицателно, увеличаване или намаляване на разходите, ор-

ганизационно или поведенчески и т.н.; 

→ влиянието на различните категории заинтересовани страни за 

прилагането на планираните промени; 

→ лицата и групите, които имат експертни и/или технически позна-

ния, или информация в съответната област и могат да допринесат 

за качеството на обсъжданията. 

При провеждането на консултациите служителите би трябвало да 

различават и разбират многообразието от заинтересовани страни с тех-

ните различни интереси, гледни точки и очаквания относно характера 

и съдържанието на предложените промени. Затова е необходимо тър-

сене на баланс и цялостно покритие, съобразно предмета на консулта-

цията: големи и малки организации или компании; по-широки групи 

(напр. религиозни общности) и специфични целеви групи (например 

възрастни хора, безработни) и др., както и да бъде осигурена възмож-

ност за включване и на неорганизирани интереси. 

Въз основа на установените характеристики може да бъде изгот-

вена карта на заинтересованите страни (stakeholders mapping), която е 

основа за същинската подготовка на консултациите, включително за из-

бор на подходящите методи за включване идентифицираните заинтере-

совани страни. 

Картата на заинтересованите страни (stakeholders mapping) е един 

от инструментите, чрез които се онагледяват потенциалните роли и по-

зиции на заинтересованите страни в процеса на консултации. 
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Разбирането на типа на заинтересованите страни, към които при-

надлежат заинтересованите страни, спомага за идентифициране на по-

тенциалното им ниво на интерес или влияние върху конкретната ини-

циатива, която трябва да бъде консултирана. Това, от своя страна, под-

крепя и избора на най-подходящите методи и инструменти за консул-

тиране. 

Важен въпрос е представителността на заинтересованите страни 

– представляват ли идентифицираните страни всички значими инте-

реси. Провеждането на консултации с прекалено тесен кръг заинтере-

совани страни рискува да наруши баланса на интересите или дори да 

фаворизира определени интереси. 

Включването на различни заинтересовани страни намалява риска 

от пристрастие или тенденциозност при вземането на решения. Един от 

начините да се гарантира представителност на групите е включването 

на утвърдени сдружения, например национални търговски асоциации, 

групи на потребители и др.  
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Идентифицирането на заинтересованите страни осигурява въз-

можност на служителите, отговорни за провеждането на консултаци-

ите, да различават и разбират различните интереси, гледните точки и 

очакванията на заинтересованите страни относно характера и съдържа-

нието на предложените промени.  

В зависимост от значимостта на предмета на консултациите, са-

мият процес на идентифициране на заинтересованите страни може да 

включва и предварителни срещи с тях и обсъждане на самата консул-

тационна процедура. Този подход е полезен и за предизвикване на 

предварителен интерес към консултациите в процеса на подготовка и 

за подобряване на качеството и конструктивността на отговорите на за-

интересованите страни при действителните консултации. 

Стандарт за определяне на заинтересовани страни и участници в 

обществени консултации 

 Основните заинтересовани страни, чието мнение е важно при 

вземането на управленски решения са идентифицирани на ранен 

етап от процеса на подготовка на съответните проекти на актове 

или документи. 

 Идентифицираните участници за консултациите обхващат по 

балансиран начин всички категории заинтересовани страни. 

 Консултациите включват, както конкретни заинтересовани 

страни, така и обществеността. 

 Изготвен е план за ангажиране на участниците. 
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4.2.3. Обхват, цели и очаквания на консултацията  

Всяка обществена консултация следва да има конкретно опреде-

лен обхват, ясни цели и очаквания към приноса на участниците. 

Обхватът на консултацията включва общия контекст на темата, 

която ще бъде обект на обсъжданията, както и конкретните въпроси, 

варианти или предлагани решения, за които се иска мнението на адре-

сатите на консултацията. Обхватът на консултациите се определя в за-

висимост от естеството на инициативата, времето и контекста, както и 

от приложимата правна рамка. Например обхватът на консултациите 

при извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието е 

определен в Наредбата за обхвата и методологията за извършване на 

оценка на въздействието. 

Всяка консултация е необходимо да има ясно определени цели, 

които следва да бъдат конкретни и разбираеми за адресатите на консул-

тацията. Определянето на целите трябва да включва и определяне на 

критериите, при изпълнението на които консултацията ще се смята за 

успешна или за неуспешна. 

Консултирането може да се използва във всеки етап от процеса 

на разработване на политиката (до вземането на окончателно решение). 

В зависимост от етапа, в който се провеждат, целите на консултациите 

могат да бъдат например да се съберат нови идеи, да се съберат мнения 

и предложения, да се събере допълнителна информация, данни и зна-

ния, да се валидират направени анализи и оценки, тестване на прием-

ливостта на формулирани идеи или варианти за решения, както и про-

верка на ефективността на предложените решения. Така чрез консулта-

циите заинтересованите страни стават съавтори в процеса на вземане 

на решения и се ангажират с прилагането и спазването на съответните 

промени и регулации. 

Важен аспект на планирането на обществените консултации е оп-

ределянето на очакванията за резултатите от консултацията. Това 

включва ясно посочване на влиянието, което ще имат участващите 

върху предстоящото да се вземе решение. 
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Консултациите могат да се използват, за да се гарантира баланс 

на противоположни интереси (например земеделие и околна среда) за 

събиране на информация, неналична в публичния сектор (например 

разходи по съобразяване или иновационни технологии, които предпри-

ятията могат да използват, за да спазят изискванията), или за изграж-

дане на консенсус по противоречиви въпроси (чрез създаване на фо-

руми за обсъждане на различни гледни точки).  

Стандарт за определяне на обхват и цели на обществени 

консултации 

 Обхватът на консултацията е точно и ясно определен. 

 Целите на консултацията са конкретни и разбираеми за нейните 

адресати.  

 Определени са критерии, въз основа на които да бъде направена 

оценка на консултацията. 

 Определени са очакванията за резултатите от консултацията. 
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4.2.4. Избор на методи за провеждане на консултации 

Планът (стратегията) за консултации може да предвиди използ-

ване на различни методи за консултиране, които обслужват целите на 

различните етапи от процеса на разработване на нормативни/админис-

тративни актове или стратегически документи и осигуряват включва-

нето на различните категории участници. Изборът на методите и инст-

рументите за провеждане на обществените консултации е в пряка зави-

симост от тяхната (нормативно) определена цел. Подборът на методи 

за консултиране е начин за осигуряване на ефективност и резултатност 

на процеса. 

Нормативната уредба не въвежда единен стандарт по отношение 

на методите за провеждане на обществени консултации. В зависимост 

от конкретната процедура са предвидени следните методи за провеж-

дане на консултации и други аналогични форми за участие на гражда-

ните и/или заинтересованите страни: 

→ публикуване в официалната интернет страница на съответ-

ната институция (чл. 26, ал. 3 от ЗНА, чл. 24, ал. 2, т. 2 от 

НОМИОВ); 

→ публикуване на Портала за обществени консултации 

(чл. 26, ал. 3 от ЗНА, чл. 24, ал. 2, т. 1 от НОМИОВ); 

→ публикуване в официалната интернет страница на съответ-

ната общинска администрация и/или общински съвет 

(чл. 26, ал. 3 от ЗНА); 

→ чрез изпращане (от участниците) на писмени предложения 

и възражения (чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК); 

→ на заседания на консултативни органи (чл. 69, ал. 1, т. 2 от 

АПК, чл. 24, ал. 2, т. 3 от НОМИОВ); 

→ участие в заседания на органа, издаващ акта, когато той е 

колективен (чл. 69, ал. 1, т. 3 от АПК); 

→ организиране на обществено обсъждане/срещи със заинте-

ресованите страни (чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, чл. 24, ал. 2, 

т. 4 от НОМИОВ, други специални закони); 
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→ други подходящи форми съгласно спецификата на проекта 

на нормативен акт (чл. 24, ал. 2, т. 8 от НОМИОВ); 

→ фокус групи (чл. 24, ал. 2, т. 5 от НОМИОВ); 

→ изследване на общественото мнение (чл. 24, ал. 2, т. 6 от 

НОМИОВ); 

→ интервюта (чл. 24, ал. 2, т. 7 от НОМИОВ). 

Следва да се отбележи, че последните три начина за провеждане 

на обществени консултации по същество са изследователски методи, 

чрез които безспорно могат да бъдат регистрирани мненията на съот-

ветните респонденти. Тези методи са приложими най-вече при изготвя-

нето на оценки на въздействието. 

Подборът на методи за провеждане на консултацията трябва да 

бъде съобразен със специфичните въпроси, обект на обсъждане, харак-

теристиките на идентифицираните заинтересовани страни и да са дос-

тъпни за тях. 

Понякога е трудно да се достигне чрез интернет до някои от иден-

тифицираните участници като: малки предприятия, потребители, мал-

цинствени общности, възрастни хора и др. В тези случаи следва да бъ-

дат предвидени и други начини за консултиране, които могат да дос-

тигнат и до по-широк кръг групи, да позволят събирането на различни 

видове информация или да доведат до по-добри отговори. Стратеги-

ята за развитие на държавната администрация 2014-2020 г. пред-

вижда разширяване на методите за провеждане на консултации, вклю-

чително чрез организиране на граждански панели, дискусионни фо-

руми и др. 

Откритите дискусионни форуми, включително с присъствие на 

медии, увеличават прозрачността на процеса и осигуряват възможност 

за дискусия между различните участници по изразените мнения и нап-

равените предложения. Това увеличава и обективността на процеса, 

като подпомага съответната институция при оценката на получената 

информация и предложения. 
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Използването на комбинация от методи за провеждането на кон-

султации осигурява възможност за по-добро обхващане на идентифи-

цираните групи, както и за диференциране на въпросите към тях. 

При подбора на методи за провеждане на всяка конкретна кон-

султация следва да се имат предвид следните критерии:  

→ съразмерност, съгласно мащаба и обема на обекта на кон-

султацията; 

→ ниво на интерактивност (напр. писмена консултация срещу 

събития/форуми/онлайн дискусии/други интернет инстру-

менти); 

→ креативност на метода – използване на гражданска ангажи-

раност и гражданска ИТ подкрепа; 

→ съображения за достъпност; 

→ времеви изисквания. 

В крайна сметка избраните методи трябва да отразяват конкрет-

ните обстоятелства на консултацията, която се планира. Задължително 

е при избора на методи за провеждане на обществени консултации да 

се вземат предвид и възможностите, свързани с включване на медиите. 

Като правило, медиите отразяват значимите събития и процеси и съз-

даването на интерес към консултациите е възможност за разпростране-

ние на информация и достигане до широк кръг потенциални участници. 

Създаването на интерес у медиите е свързано с изпълнение на конк-

ретни действия за разясняване на журналистите на целите, както на пла-

нираните промени, обект на консултацията, така и на самата консулта-

ционна процедура. Прилагането на този подход увеличава разбирането 

за смисъла и значението на консултациите и предотвратява превратно 

или неточно тълкуване на представената информация. 

При избора на методите за провеждане на консултацията следва 

да бъдат определени и видовете информация, която ще бъде събирана, 

съответно обработвана при провеждането на консултацията. 

Съобразно избраните методи за провеждане на консултацията 

следва да бъдат определени и правилата за участие в обществената 
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консултация. По принцип е подходящо, особено за методите за консул-

тиране чрез интернет платформи, като Портала за обществени консул-

тации да бъдат публикувани общи правилата за участие, към които да 

има референция (препратка) при провеждането на всяка консултация.  

Общите правила за участие в онлайн консултации, обикновено 

включват: 

→ етичен кодекс за поведение при провеждане на консултации – 

както инициаторите на консултацията, така и за участниците, 

включващ ангажимент за партньорско отношение, взаимно ува-

жение, умереност, избягване на конфликт на интереси, недопус-

кане на неподходящо съдържание, спазване на правата на трети 

лица и т.н. 

→ изискване за определена форма на идентификация на участни-

ците, в случай, че се изискват лични данни, следва да бъде посо-

чена процедурата за защита на тези данни; 

→ приложим правен режим на публикувана информация и получе-

ните коментари (мнения, предложения); 

→ условия и ред за публикуване и редактиране на постъпващите ко-

ментари, включващи (не изчерпателно): 

 процедура за предварителен преглед на коментарите или 

автоматично публикуване; 

 възможност за редактиране или отказ за публикуване на ко-

ментари, които: 

 не са по темата на консултацията; 

 съдържат клеветнически, обидни, нецензурни, непри-

лични или обидни думи и/или изрази; 

 нарушават авторските права или други защитени 

права; 

 нахлуват в личното пространство на други лица или 

разкрива самоличността на друг потребител, или се из-

ползва неистинска самоличност; 

 съдържат търговска информация; 

 насърчават поведение, което може или би представля-

вало престъпление или нарушава правовия ред; и др. 
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 посочване кога и защо определен коментар е редактиран 

или премахнат. 

→ ангажимент [на инициаторите на консултацията] за предоставяне 

на обратна връзка за резултатите от консултацията. 

В зависимост от избрания конкретен набор от методи може да се 

наложи, прилагане на допълнителни правила или уточняване на начина 

на прилагане на общите правила. 

Резултатът от консултацията е съвкупността от данните, мнени-

ята и предложенията, получени от участниците чрез използваните ме-

тоди. 

В зависимост от значимостта на предмета на консултациите, при 

подбора на консултационни методи могат да бъдат организирани и 

предварителни срещи със заинтересованите страни за обсъждане на 

подходящите подходи за провеждане на конкретна консултация.  

Стандарт за избор на методи за провеждане на обществени 

консултации 

 Информиране за обществената консултация чрез публикуване 

в интернет – на официалната интернет страница на съответната 

институция и/или на Портала за обществени консултации. 

 Предвиден е повече от един метод за участие в консултацията, 

например: 

 възможност за изпращане (от участниците) на мнения 

и/или предложения чрез интернет, чрез поща или чрез Системата за 

сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg; 

 онлайн дискусии; 

 организиране на събития – форуми, дискусии, семинари и 

др. 

 Методите за провеждане на обществената консултация съот-

ветстват на нуждите и възможностите на идентифицираните 

участници и са достъпни за тях; 

 Правилата за участие в консултациите са обявени, осигуряват 

прозрачност на процеса. 

https://edelivery.egov.bg/
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4.2.5. Времева рамка и график за провеждане на 

консултацията 

Планирането на консултацията включва определяне на времева 

рамка и график за нейното провеждане. Необходимото време за ефек-

тивно провеждане на консултациите зависи от сложността и чувстви-

телността на предложението. 

Времевата рамка на консултациите следва да бъде съобразена и 

съгласувана с цялостния процес за разработване на нормативния 

акт/стратегическия документ, включително извършването на предвари-

телна оценка на въздействието и да определя етапите и графика за про-

веждането на консултациите. 

Графикът на консултациите включва определяне на конкрет-

ните дати за провеждане на консултацията и представя динамиката на 

консултационния процес, предвидените събития и предоставянето на 

обратна връзка за приноса на заинтересованите страни към съответното 

управленско решение. 

Нормативно определеният стандарт за продължителност на об-

ществените консултации преди внасянето на проект на нормативен акт 

за приемане от Министерския съвет е 30 календарни дни (чл. 26, ал. 4 

от ЗНА). Същият срок е предвиден за осъществяване на правото на 

участие на заинтересованите лица в производствата по издаване на 

общи административни актове (чл. 69, ал. 2 от АПК). Конкретни изис-

квания по отношение на сроковете за провеждане на обществени кон-

султации и други аналогични форми на гражданско участие са предви-

дени в специалните закони. В общият случай, тези срокове са в рамките 

на сроковете, определени в ЗНА/АПК. Съгласно НОМИОВ, сроковете 

за обществени консултации при извършване на (цялостна предвари-

телна) оценка на въздействието се определят „в началото на извършва-

нето на цялостна оценка на въздействието“ (чл. 25 от НОМИОВ). 

Практиките в другите държави членки на Европейския съюз, а и 

на Европейската комисия показват, че минималните срокове за провеж-

дане на обществени консултации, се определят съобразно предмета на 
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консултациите. Минималните срокове за провеждане на обществени 

консултации на Европейската комисия варират от 4 седмици (за пътни 

карти, първоначални оценки на въздействието и проекти на делегирани 

актове) до 12 седмици за оценки на въздействието9, проверки за съот-

ветствие и зелени книги. 

В този контекст, при планирането на обществените консултации 

следва да бъдат предвидени минимум 30 календарни дни (5 седмици) – 

за консултации по проекти на актове, преди тяхното внасяне за прие-

мане от Министерския съвет и най-малко 60 календарни дни (10 сед-

мици) за консултации при извършване на цялостна предварителна или 

последваща оценка на въздействието или по значими стратегически до-

кументи. 

Графикът за провеждане на консултациите следва да бъде гъвкав 

и в случай, че някой от участниците поиска удължаване на срока, би 

следвало да позволява удължаване. В тези случаи следва да бъде пуб-

ликувана информация за удължаването на срока. 

                                                      
9 Минималният стандарт за продължителността на процеса на извършване на оценка на 
въздействието от Европейската комисия е 12 месеца – Better regulation „Toolbox“,  

SWD(2017) 350 
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Стандарт за определяне на продължителност и график за 

провеждане на обществени консултации 

 Най-малко 30 календарни дни (чл. 26 от ЗНА, чл. 69, ал. 2 от 

АПК), изключенията следва да бъдат мотивирани. 

Препоръки 

 Продължителността на консултациите следва да бъде опреде-

лена въз основа на естеството и въздействието на обсъжданите 

въпроси при спазване на нормативно определените минимални 

срокове. 

 При определяне на продължителността на консултацията 

следва да бъде отчетено наличието на неработни дни и съот-

ветно периода за провеждане на консултацията да бъде увели-

чен. 

 Продължителността на обществени консултации при извърш-

ване на (цялостна предварителна) оценка на въздействието, е 

препоръчително да бъде най-малко 60 календарни дни. 

 Графикът следва да бъде реалистичен и да отчита всички свър-

зани срокове, включително сроковете за внасяне и за разглеж-

дане на проектите на актове от съответния орган. 

 Графикът следва да включва всички предвидени методи и 

форми за провеждане на консултацията, включително датите на 

събитията, ако такива са планирани. 

 При определяне на графика за консултацията е препоръчително, 

тя да започва в понеделник и да бъде планирана за определен 

брой седмици; графикът трябва да бъде оповестен при обявя-

ване на консултацията. 
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4.2.6. Ресурси за провеждане на консултацията 

Ефективността на консултацията зависи от осигуряването на дос-

татъчни финансови, човешки, технологични и логистични ресурси.  

Използването на постоянно функциониращи интернет инстру-

менти като Портала за обществени консултации за публикуване на ин-

формация, за онлайн дискусии, за получаване на мненията на участни-

ците е начин за оптимизиране на разходите за провеждане на общест-

вените консултации.  

Планирането и провеждането на обществени консултации изис-

ква отговорните служители да притежават подходящи умения и отно-

шение за сътрудничество и взаимодействие. Изграждането на капаци-

тет за формиране и утвърждаване на подходящи умения и организаци-

онна култура на служителите за провеждане на обществени консулта-

ции, включително чрез обучения. 

Същевременно редица важни въпроси изискват използване на 

разнообразни методи за провеждане на консултациите, които изискват 

осигуряване на допълнителни финансови или човешки ресурси, вклю-

чително за проучвания (наблюдения), семинари, рекламни листовки и 

други възможности за обратна връзка. В тези случаи може да се наложи 

наемане на външни експерти, които да подпомогнат процеса.  

Размерът на необходимите ресурси следва да бъде пропорциона-

лен на мащаба и естеството на консултацията.  

Разходите за провеждане на консултации следва да се разглеждат 

като инвестиция за постигане на по-добри резултати от политиката и 

част от усилията на организацията за намаляване на риска. 
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Стандарт за ресурсно осигуряване на обществените консултации 

 Целенасочено формиране и утвърждаване на подходящи умения 

и организационна култура на служителите за провеждане на об-

ществени консултации, включително чрез обучения. 

 При вземане на решение за провеждане на обществена консул-

тация и определяне на методите, които ще бъдат използвани 

следва да бъде направена и оценка на необходимите ресурси. 

 Обществената консултация е осигурена с необходимите ре-

сурси. 
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4.2.7. Подготовка на документите за обществена 

консултация 

Ефективността на консултационния процес е в пряка зависимост 

от качеството на документите, които следва да бъдат подготвени за це-

лите на обществената консултация. Пакетът документи, съобразно ес-

теството на поставените въпроси следва да съдържа ясно представяне 

на контекста и въпросите, предмет на обсъждането. Качеството на до-

кументите определя качеството на приноса на участниците към темите 

и въпросите, поставени за обсъждане. Документите, подготвени за це-

лите на обществената консултация следва да включват необходимата 

информация, анализи, обосновки, техническа или научна информация, 

оценка на разходи и ползи, оценка на риска, потенциални последствия 

и въздействия за всяка от алтернативите, обект на обсъжданията. 

За някои от регламентираните в нормативната уредба, общест-

вени консултации, са определени и документите, които следва да бъдат 

подготвени, съответно публикувани за тяхното провеждане. Пакетът 

документи за провеждане на консултации, най-общо включва: 

→ основна информация, свързана с предметът на консултацията – 

консултационен документ, включващ: 

 основна информация за консултацията – контекст, цели и 

процедура за провеждане на консултацията; 

 описание на предложението, което на разбираем език пред-

ставя основните акценти на промените, включително, ко-

гато е приложимо описание на алтернативи за решения; 

 въпроси към участниците. 

→ информация и документи, съпътстващи консултацията: 

 доклад или друг документ, който съдържа анализ на състо-

янието в съответната област, техническа или научна инфор-

мация (например при проекти за изменения и допълнения 

на нормативни актове – информация за резултатите от при-

лагането от съответния акт, съгласно чл. 18б от ЗНА); 
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 когато е приложимо, [частична/цялостна] оценка на въз-

действието на предлаганите промени, включително за 

всяка от алтернативите, обект на обсъжданията; 

 проектът, който е обект на консултацията (при изменения 

и допълнения на съществуващи актове, включително и кон-

солидиран текст на акта); 

 основни съображения (мотиви), които обуславят необхо-

димостта от съответното предложение (проект на акт, стра-

тегически документ); 

 други документи, предвидени в нормативната уредба или 

по преценка на съответния орган. 

→ обявление (покана) за обществената консултация. 

Яснотата е най-важното качество на консултационния доку-

мент. Консултационният документ трябва ясно да представя установе-

ните проблеми и предложените решения, включително алтернативните 

възможности за решение. Въз основа на консултационния документ, 

потенциалните участници в консултацията трябва да могат лесно да 

ориентират дали конкретната консултация се отнася и до тях.  

Консултационният документ представлява резюмирано предс-

тавяне на съдържанието на всички документи, съпътстващи обществе-

ната консултация, както и: 

→ целите, сроковете и процедурата за консултиране; 

→ въпросите обект на консултацията; 

→ начините за получаване на мнения, становища и предложе-

ния от страна на участниците. 

Формулирането на конкретни въпроси е важно за ефектив-

ността на консултацията, тъй като осигурява възможност за фокуси-

ране на вниманието върху значимите аспекти на предложенията. Съ-

щевременно това не следва да ограничава възможността на участни-

ците да коментират всеки въпрос, който желаят. 

Добра практика е за всяка консултация да бъде определен коор-

динатор (модератор), към който, при необходимост участниците да мо-

гат да се обръщат.  
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Обхватът на документите, съпътстващи консултацията се опре-

деля от спецификата на въпросите обект на консултацията. Според ак-

туалните практики, най-често за обществена консултация се публику-

ват проекта на акт или стратегически документ, мотиви, придружаващ 

доклад и предварителна оценка на въздействието, ако такава е изгот-

вена. Следва да се отбележи, че правният текст сам по себе си (особено 

в случите, когато се правят изменения и допълнения в съществуващи 

актове) не е достатъчно информативен, за да ориентира участниците в 

консултациите за същността на предлаганите промени и последствията, 

които следват от съответното предложение. При подготовката на кон-

султации по проекти за изменения и допълнения в съществуващи ак-

тове е подходящо изготвяне и на консолидиран вариант на акта. 

Предвидените в НОМИОВ стандартни формуляри за изготвяне 

на частична предварителна оценка на въздействието, резюме на ця-

лостна предварителна оценка на въздействието и консултационен до-

кумент, които следва да бъдат публикувани при провеждането на об-

ществените консултации. В случаите, когато е направена и цялостна 

предварителна оценка на въздействието следва да бъде публикуван и 

този документ. 

Чрез обявлението (поканата) за обществената консултация се 

поставя началото на консултацията. При определяне на съдържанието 

на обявлението следва да се отчете наличието на нормативно опреде-

лени реквизити, предмета на консултацията, както и практиката на съ-

ответната институция. Във всеки случай, съдържанието на обявлението 

следва да бъде достатъчно информативно и мотивиращо за потенциал-

ните участници. Израз на ангажимент от страна на отговорния орган е 

обявлението да бъде от негово име.  

Подготвените документи за провеждане на обществени консул-

тации следва да бъдат публикувани в достъпни файлови формати, ко-

ито не изискват притежаване на конкретни лицензни права и специали-

зирани умения, както и да бъдат съобразени относно достъпност за хора 

със специфични потребности, напр. брайлово писмо, аудио формати и 

др. 
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Стандарт за подготовка на документи за обществени консултации 

Документи за консултацията: 

 консултационен документ, включващ: 

 основна информация за консултацията; 

 описание на предложението; 

 въпроси към участниците. 

 информация и документи, съпътстващи консултацията: 

 доклад или друг документ, който съдържа анализ на със-

тоянието в съответната област, техническа или научна информация 

(напр.: при проекти за изменения и допълнения на нормативни актове 

– информация за резултатите от прилагането на акта, съгласно чл. 18б 

от ЗНА); 

 предварителна оценка на въздействието (частична/цялос-

тна) на предлаганите промени, включително за всяка от алтернати-

вите, обект на обсъжданията, когато е приложимо; 

 проектът, който е обект на консултацията; 

 основни съображения (мотиви) за приемането на съответ-

ното предложение (проект на акт, стратегически документ); 

 други документи, предвидени в нормативната уредба или 

по преценка на съответния орган. 

 съдържанието на мотивите към проектите на нормативни 

актове е определено в чл. 28, ал. 2 от ЗНА и включва: 

 причините, които налагат приемането; 

 целите, които се поставят; 

 финансовите и други средства, необходими за прилага-

нето на новата уредба; 

 очакваните резултати от прилагането, включително фи-

нансовите, ако има такива; 

 анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 за проектозакони – справка за съответствието с Конвенцията за 

защита на правата на човека и основните свободи и с 

практиката на Европейския съд по правата на човека, изготвена 

от Министерството на правосъдието. 
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Препоръки – консултационен документ: 

 Основната информация за консултацията следва да представя 

ясно и разбираемо контекста на консултацията, нейните цели и 

процедурата, включително предвидените форми за провеждане 

и начините за получаване на мнения, становища и предложения 

от страна на участниците.  

 Резюмето на предложението следва на разбираем език да предс-

тавя основните акценти на промените, включително, когато е 

приложимо описание на алтернативи за решения. 

 Въпросите към участниците следва да бъдат конкретни и ясни. 

При възможност е препоръчително използване на електронни 

въпросници, които увеличават активността на участниците и об-

лекчават последващата обработка на отговорите. 

Препоръки – съпътстващи документи: 

 Докладът следва да съдържа анализ на състоянието в съответ-

ната област, техническа или научна информация (например при 

проекти за изменения и допълнения на нормативни актове – ин-

формация за резултатите от прилагането от съответния акт, съг-

ласно чл. 18б от ЗНА). 

 Когато е приложимо, за целите на консултацията следва да бъде 

публикувана и предварителната оценка на въздействието (час-

тична/цялостна). Оценката на въздействието трябва да анали-

зира и оценява всяка от алтернативите, обект на обсъжданията. 

 При изменения и допълнения на съществуващи актове, освен 

проектът, който е обект на консултацията, е препоръчително да 

бъде подготвен и публикуван консолидиран текст на акта. 

 По преценка на съответния орган към документите, съпътст-

ващи консултацията, може да бъде включена и друга информа-

ция, която да подпомогне участниците да формират информи-

рано мнение за предложените промени. 

 За представяне на информацията за консултацията следва да бъ-

дат ползвани и интерактивни форми като презентации с подхо-

дяща визуализация на данни, резултати от проучвания и др. 
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 В редица случаи за получаване на структурирана информация за 

мненията на участниците е подходящо използването на онлайн 

въпросници. 

 Подготвените документи за провеждане на обществени консул-

тации следва да бъдат публикувани в достъпни файлови фор-

мати, включително за хора със специфични потребности. 

Обявление, включващо: 

 обръщение към потенциалните участници; 

 определената цел на консултацията; 

 метод/и за провеждане на консултацията; 

 начини за получаване на мнения, становища и предложения от 

участниците, включително адрес, телефон, факс и адрес на 

електронна поща, или чрез Системата за сигурно електронно 

връчване https://edelivery.egov.bg; 

 начало и срок за провеждане на консултацията – съобразно 

минималните срокове определени в нормативната уредба, напр.: 

най-малко 30 календарни дни за консултации по чл. 26 от ЗНА, 

изключенията следва да бъдат мотивирани. 

Препоръки: 

 Препоръчително е за всяка консултация да бъде определен кон-

кретен служител (координатор на консултацията), към който 

участниците могат да се обръщат. В тези случаи е подходящо в 

обявлението да бъде посочено името и длъжността на координа-

тора на консултацията, както и негов адрес на електронна поща 

и телефон за комуникация. 

 Препоръчително е обявлението да бъде от името на съответния 

орган, който е съставител на проекта или е оправомощен да из-

даде акта. 

https://edelivery.egov.bg/
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4.3. Провеждане на обществена консултация 

Провеждането на обществена консултация е същинската и най-

видимата част от процеса на взаимодействие между институциите и 

гражданското общество. Доброто планиране е гаранция за осигурява-

нето на подходящи условия за получаване на мнението на заинтересо-

ваните страни по въпросите, свързани с конкретната инициатива (поли-

тика, проект на нормативен или друг акт). Одобряването на плана (стра-

тегията) за провеждане на обществена консултация е предпоставка за 

започване на същинския етап на консултативния процес. 

Всяка консултация има конкретно начало и изисква засилено 

внимание и ангажимент по време на целия консултационен процес, 

включително активни мерки за популяризиране на възможностите за 

участие. 

Важен фактор за ефективността на консултацията е осигурява-

нето на прозрачност на процеса. Този стил генерира доверие и увели-

чава ангажираността на участниците и обществото.  

Общ стандарт за провеждане на обществени консултации 

 Обявяване и разпространение на информация. 

 Управление на консултативния процес, включително: 

 комуникации – активиране и стимулиране на участието; 

 организационно-технически дейности; 

 текущ преглед на процеса и управление на времето; 

 информиране за приноса. 

 Документиране на получените мнения и предложения. 
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4.3.1. Обявяване и разпространение на информация 

Обявяването на началото на консултацията трябва да бъде ясно 

определено и да включва разпространението на изготвените документи 

за консултацията. Обявяването на консултацията следва да включва и 

съответните процедурни въпроси и правила за участие. 

Във всички случаи обявяването на началото на консултацията 

включва като минимум публикуване на информация на Портала за об-

ществени консултации, включваща: 

→ обръщение към потенциалните участници; 

→ предмет и цели на консултацията; 

→ начало и срок за провеждане на консултацията; 

→ график на събития (ако такива са предвидени); 

→ форми и начини за изпращане на мнения и предложения по 

поставените въпроси. 

Освен публикуване на Портала за обществени консултации обя-

вяването на началото на консултацията може да бъде съпътствано с 

други действия за популяризиране на консултацията, като: 

→ автоматично информиране на регистрираните потребители 

на Портала за обществени консултации; 

→ пряко (индивидуализирано) информиране на идентифици-

раните участници за началото на консултацията; 

→ разпространение на прессъобщение за началото на консул-

тацията; 

→ разпространите на информация чрез официалните профили 

на институциите в социалните мрежи; 

→ добавяне на връзки към уебсайтове и специализирани ме-

дии; 

→ провеждане на пресконференция за информиране на средс-

твата за масова информация; 

→ изказвания, проведени по време на съответните събития. 
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Практическата организация на консултациите се нуждае от дос-

татъчен и подходящо квалифициран персонал, който да отговаря на 

евентуални въпроси, да решава технически проблеми и да обработва 

коментарите. Ангажирането на политическото ниво с процеса на кон-

султиране е начин за подчертаване значимостта на консултациите, уве-

личава интереса и участието в тях. 

Стандарт за обявяване и разпространение на информация 

 Официално обявяване на началото на консултацията чрез 

публикуване на обявлението и документите, свързани с 

провеждането на консултацията. 

 Предприемане мерки за популяризиране на консултацията, 

включително: 

 разпространение на прессъобщение за началото на кон-

султацията; 

 пряко (индивидуализирано) информиране на идентифици-

раните участници за началото на консултацията; 

 информиране чрез официалните профили на институциите 

в социалните мрежи. 
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4.3.2. Управление на консултативния процес 

Провеждането на консултацията, съгласно одобрения план за 

консултацията, включва прилагане на определения механизъм за уп-

равление на процеса: 

→ комуникации – активиране и стимулиране на участието; 

→ организационно-технически дейности; 

→ текущ преглед на процеса и управление на времето; 

→ информиране за приноса. 

За съдържателната консултация е необходимо информацията за 

нея да достигне до съответните адресати. Това включва реализация на 

предвидените мерки за насърчаване на идентифицираните участници 

да споделят своите мнения. Тези мерки могат да бъдат разнообразни, 

като най-често включват напомняне за сроковете и датите за срещи, ра-

ботни семинари, брифинги и разпространение на друга информация, 

свързана с провежданата консултация. 

Служителите, пряко отговорни за провеждането на консултаци-

ята следва да комуникират с идентифицираните участници, както и да 

създават благоприятна среда за споделяне на мнения по начини, които 

генерират доверие и култура на ангажираност. Колкото по-открит е 

процесът, толкова по-приемлив ще е резултатът за повечето от участ-

ниците.  

Провеждането на планирани събития е нужно да бъде организа-

ционно-технически осигурено, а съответната информация – разпрост-

ранена своевременно. Информация за събитията и резултатите от тях 

също следва да бъде налична в Портала за обществени консултации. 

Текущият преглед на консултацията включва наблюдение за 

спазването на определения график, периодична оценка на динамиката 

на участие, както и ефектите, които има консултацията. Специфичен 

фокус при текущия преглед на процеса е и прегледа на медийното от-

разяване на консултацията. Текущият мониторинг при провеждането 
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на консултацията осигурява възможност за предприемане на кориги-

ращи мерки, в т.ч. и формулиране на предложения за удължаване на 

срока на консултацията. 

Всички участници, които са изразили мнение по темата на кон-

султацията или са направили своите предложения, трябва своевре-

менно да получат информация за това, че техните мнения са получени. 

Получените мнения и направените предложения, независимо от на-

чина, който са използвали участниците (онлайн или по друг начин), 

следва да бъдат своевременно публикувани в съответствие с определе-

ните правила на консултацията. 

Получаваната информация при провеждането на консултацията 

трябва да бъде организирана съобразно определените методи за кон-

султиране и предвидените начини за нейната последваща обработка. 

Добре организираната информация осигурява възможност за бързо и 

ефективно обработване и анализиране на получените мнения. 

Организирането на информацията включва: 

→ пълен и точен запис на цялата информация – на всички по-

лучени мнения, коментари, предложения и материали – не-

зависимо от начина на получаване; 

→ ако е предвидено, провеждане на анкети, проучвания и др. 

– кодиране на отговорите според типа на участниците; 

→ регистриране на всички събития/срещи и участниците в 

тях, включително изразените мнения; 

→ категоризиране на външна информация, свързана с темата 

на провежданата консултация, включително информация 

от медийното отразяване. 

Краят на консултация следва да бъде официално обявен, както и 

да се посочат индикативните срокове за публикуване на резултатите от 

консултацията. 
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Стандарт за управление на консултативния процес 

 Предприети са мерки за насърчаване на участието на идентифи-

цираните участници. 

 Консултацията е организационно-технически осигурена, вклю-

чително събитията, ако такива са планирани. 

 Документирана е информация от текущия преглед на консулта-

цията, включително за: 

 спазването на определения график; 

 динамиката на участие; 

 ефекти от консултацията; 

 медийно отразяване на консултацията. 

 Участниците са информирани за това, че техния принос е полу-

чен – персонално и/или чрез публикуване на съответните мне-

ния/предложения. 

 Получените мнения, коментари, предложения и материали – не-

зависимо от начина на получаване са надлежно документирани. 
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4.4. Анализ на резултатите от консултацията 

След приключване на консултацията се прави обективен и безп-

ристрастен анализ на получените мнения, съобразно определените цели 

в плана за консултацията. Анализът на резултатите от консултацията 

включва: 

→ преглед и обработване на информацията, свързана с и гене-

рирана при провеждането на консултацията; 

→ описание на профила на участниците, които са се включили 

в консултацията; 

→ анализ на съдържанието на получените мнения; 

→ оценка на приноса на получените мнения; 

→ изготвяне на доклад за резултатите от консултацията. 

Целите на анализа на резултатите от консултацията са да устано-

вят степента, в която са постигнати първоначално определените цели 

на консултацията, установяване на получените мнения на участниците 

по основните въпроси и вариантите, които са били обект на консулта-

цията, както и наличието на обстоятелства, които имат значение за съ-

ответните предложения за промени. 

Анализът на резултатите от консултацията започва с преглед на 

изготвената изходна информация, данните от текущия мониторинг при 

повеждането на консултацията и, най-важното, получените коментари, 

мнения, предложения, документи и информация от страна на участни-

ците, независимо от начина, по който са получени. Изготвянето на опис 

на цялата информация, свързана с консултацията, осигурява възмож-

ност за нейното ефективно използване.  

Методите за обработка на първичните данни зависят от планира-

ните начини за получаване на информацията, от нейните характерис-

тики, вид и обем. Един от стандартните методи е създаване на елект-

ронна таблица, която да подпомогне ефективната обработка на данните 

и генериране на различни разрези на информацията. В зависимост от 

спецификата на консултацията и уменията на съответните служители 

може да бъде ползван и специализиран софтуер. 
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Следващата стъпка е изготвяне на профил на участниците, който 

представя характеристиките на участвалите в консултацията, тяхната 

ангажираност и степен на активност, както и специфична информация, 

от значение за конкретната консултация. 

Описанието на участниците може да включва информация за тях-

ното разпределение според: 

→ предварително определените категории участници и заин-

тересовани страни; 

→ качеството на участие – индивидуално или като организа-

ция и др.; 

→ икономически сектори; 

→ териториален признак; 

→ други фактори от значение за конкретната консултация. 

Профилът на участниците осигурява възможност за установя-

ване на действителния обхват на консултацията, спрямо планирания, 

както и за категоризиране на приноса на участниците в консултацията. 

В случай че бъде установено, че важни групи (категории) участници не 

са се включили в консултацията, следва да бъде преценена необходи-

мостта от допълнителни консултации или друг начин за отчитане на 

тяхното мнение. 

Всички получени от участниците коментари, мнения, предложе-

ния, документи и информация, следва да бъдат прегледани, обработени 

и категоризирани по отношение на тяхното съответствие с темата и це-

лите на консултацията, както следва: 

→ пряко свързани с консултацията, в т.ч.: 

 информация (данни / факти); 

 мнения на организации, представляващи интересите на 

конкретни заинтересовани страни; 

 индивидуални мнения; 

 отговори на конкретните въпроси, включително полу-

чени чрез онлайн въпросници. 

→ несвързани с темата за консултацията. 
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Получените данни и информация трябва да бъдат надеждни, ко-

гато е възможно, те следва да бъдат проверени и валидирани. На този 

етап следва да бъде направен и преглед на данните, въз основа на който 

да бъдат установени и маркирани непълните или дублиращите се 

данни. 

Когато е налице съответната информация, следва да бъде отчетен 

начинът на формиране на мненията, изразени от организации на заин-

тересованите страни (т.е. добра практика10 е организациите на заинте-

ресованите страни да представят как са организирали своите вътрешни 

консултации при изготвяне на консолидиран отговор). 

Коментарите, които не са свързани с темата за консултацията, не 

следва да бъдат разглеждани, но мотивите за това трябва да бъдат пред-

ставени в доклада за резултатите от консултацията и в обратната връзка 

за участниците. 

Качествената оценка на съдържанието на приноса на участниците 

в консултацията, включва установяване на: 

→ ангажираността и интереса към темата; 

→ степента, в която предложените решения се поддържат или 

не; 

→ изразените мотиви срещу предлаганите промени; 

→ наличието на предложения за алтернативни подходи, реше-

ния и идеи към проблемите; 

→ информация/факти, които са свързани с въздействието на 

съответното предложение; и др. 

Анализът на отговорите е една от най-важните части на консул-

тационния процес. Всички отговори (писмени и получени по други ка-

нали като дискусионни форуми и публични дебати) следва да се анали-

                                                      
10 Европейската комисия, Насоки за по-добро регулиране, Работен документ на службите на 

Комисията (SWD(2017) 350 окончателен) [European Commission, Better Regulation Guidelines, 
Commission staff working document (SWD(2017) 350 final)], 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
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зират внимателно, за да се определи каква е тяхната стойност за взема-

нето на съответното управленско решение. Вниманието следва да бъде 

насочено към доказателствата, които участниците са представили в 

подкрепа на своите аргументи, както и тяхното значение и последици 

за дадено предложение или в по-широк контекст. 

При анализа на отговорите трябва да се има предвид, че консул-

тацията не е публичен вот, а процедура, която ще помогне за информи-

раното вземане на съответните управленски решения в рамките на съ-

ществуващите ограничения.  

Следва да се има предвид, че броят на участниците, както и по-

лучените отговори, като правило са индикатор за определени тенден-

ции и нагласи, без да са непременно статистически представителни за 

различните категории участници. В случай че са необходими статисти-

чески представителни данни, при избора на методи следва да бъде 

предвиден подходящ метод, например представително проучване. 

В този контекст, използването на процентни съотношения могат да ге-

нерират невярна представа за представителност и по този начин – да 

доведат до погрешни заключения. Анализът на събраните данни и ин-

формация и начинът на представяне на резултатите трябва да бъде за-

дълбочен, обективен и безпристрастен. 

За консултации, които са обект на засилен интерес или са спорни, 

е възможно да бъде получен голям брой еднотипни отговори – това 

може да бъде част от организирана кампания. При такива данни, с оглед 

запазване на прозрачността и достоверността на процеса, е подходящо 

такава информация да бъде анализирана отделно, като в доклада за ре-

зултатите от консултацията и в обратната връзка за участниците ясно 

се посочи броят на този тип отговори и начинът, по който са анализи-

рани. 

Анализът на резултатите от консултацията може да установи на-

личие на проблеми, някои от които могат да са резултат от лошо под-

готвени консултационни материали или неподходящ метод на консул-

тиране, а други могат да са свързани с външни фактори – липса на ин-

терес и/или умения от страна на потенциалните участници и т.н.  
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Типични проблеми, свързани с анализа на резултатите от 
консултациите  

Проблем Възможен отговор 

Малък процент 

отговорили, може би 

поради липса на интерес, 

ангажираност, доверие 

Този проблем се среща, когато опре-

делените цели на консултацията не 

са ясни за потенциалните участници 

или когато въпросите (темата) не са 

значими, или когато консултацията 

не е популяризирана в достатъчна 

степен.  

Ако има време и се очаква съответ-

ното предложение да има значимо 

въздействие, е препоръчително про-

веждане на допълнителни консулта-

ции, включително прилагане на по-

активни, основани на диалог методи, 

адресирани към конкретните целеви 

аудитории. 

Неразбиране на основните 

въпроси от страна на 

участниците в 

консултацията 

Този проблем би могъл да се дължи 

на начина, по който са подготвени 

консултационните материали. Може 

би са прекалено технически. Ако 

имате време, опростете, пояснете и 

публикувайте отново материалите в 

Портала за обществени консулта-

ции.  

Организирането и провеждането на 

пряка среща с основните групи заин-

тересовани страни е начин за разяс-

няване на целите и очакванията от 

консултацията. 
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Проблем Възможен отговор 

Ниско качество на 

отговорите, например 

недостатъчно 

детайлизирани, 

представяне на субективни 

мнения  

Ако имате време, организирайте нов 

кръг консултации, като обясните по-

ясно контекста на предложението и 

поставените въпроси.  

Ако нямате време, допълнете кон-

султациите с процедури за събиране 

на данни, например проучвания. 

Прекалено широк или 

прекалено тесен кръг от 

мнения 

Това би могло да подсказва, че заин-

тересованите страни нямат опит от 

участие в консултационния процес 

или да е показателно за група въз-

действия, които не сте очаквали. По-

лезно е да се организира последващ 

обмен на мнения със заинтересова-

ните страни за доизясняване. 

Отговорите нямат връзка с 

въпроса 

Оставете ги настрана и в резюмето 

на консултацията обяснете защо сте 

направили това. 

При анализа на резултатите от консултацията следва да бъде пре-

ценена и необходимостта от продължаване на консултационния про-

цес. 

Резултатите от проведената консултация трябва да бъдат доклад-

вани на компетентния орган, инициирал консултацията, който е отго-

ворен за вземане на съответното управленско решение, по подходящ 

начин, съответстващ на значимостта на темата на консултациите. Док-

ладът може да бъде с различна степен на детайлност или да представ-

лява резюме на проведената консултация. В общия случай, при внасяне 

на предложения до Министерския съвет, докладът или резюмето за 

проведените консултации следва да бъде част от доклада, с който се 

внасят въпросите за разглеждане от Министерския съвет (чл. 35, ал. 1, 

т. 1, съответно ал. 2 от УПМСНА). 
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Примерно съдържание на доклад за резултатите от проведена 

обществена консултация 

Въведение – резюме на темата на консултацията и нейните цели 

1. Резултати от консултацията – кратко описание на процеса 

(всички прояви, онлайн дискусионни форуми, промоционални дей-

ности и др.) и статистическо обобщение на получените отговори (брой, 

разбивка по сектори и др.) 

2. Основни констатации – обобщение на резултатите по основ-

ните въпроси на консултацията и отговорите по тях, включително мо-

тивите за приетите или неприетите предложения 

3. Следващи действия – оценка на приноса на консултацията, 

включително при необходимост предвиждане на следващ кръг консул-

тации; подход за адресиране на повдигнати въпроси при по-нататъш-

ното разработване на политиката 

Приложения – например списък на хората/организациите, изпратили 

писмени отговори, списък на проведените срещи, актуализирана 

оценка на въздействието и други 

При провеждане на консултации в процеса на извършване на 

оценка на въздействието, резултатите следва да се докладват във фор-

мат, съответстващ на формата, използван в оценката на въздействието, 

за да могат резултатите от консултацията да се интегрират лесно в ана-

лиза.  

Стандарт за анализ на резултатите от проведена обществена 

консултация 

 Информацията, свързана с провеждането на консултацията е 

надлежно обработена. 

 Установен е профилът на участниците в консултацията. 

 Направен е ясен анализ съдържанието на получените мнения и 

техния принос за обсъжданите въпроси. 

 Изготвен е доклад (резюме) за резултатите от консултацията. 
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4.5. Осигуряване на обратна връзка за участниците 

Предоставянето на обратна връзка за участниците в общест-

вената консултация генерира доверие в обществените институции – 

от решаващо значение за участниците в консултациите е да знаят как и 

до каква степен е уважено тяхното мнение за вземането на управленско 

решение. Осигуряването на ефективна обратна връзка допринася за ця-

лостната прозрачност на разработването на политики, нормативни и 

други управленски актове. 

Във всички случаи консултирането не е завършено докато не 

бъде предоставена публична обратна връзка към участниците. Това не 

означава непременно приемане на получените коментари/предложе-

ния, а представяне на обобщена информация за тях, както и аргумен-

тите (мотивите) за приемането и/или за неприемането на съответните 

предложения. Например във формуляра за обобщено представяне на 

оценката на въздействието има специален раздел, в който следва да бъ-

дат представени обобщените резултати от консултациите и съответните 

отговори. 

Подходяща форма за предоставяне на обратна връзка е публику-

ването резюме от анализа на резултатите от консултацията, включващо: 

→ Общо описание на проведената консултация – нейните 

цели, приложените методи, срокът на консултацията и др. 

→ Информация за участниците – колко и кои са участниците, 

какви интереси представляват и дали всички идентифици-

рани групи са се включили. 

→ Обобщение или изчерпателно представяне на получените 

мнения и предложения, както и как те са повлияли на про-

цеса на вземане на решение; следва да бъдат посочени и 

конкретните мотиви за отклоняване на определени предло-

жения. 

→ Следващи стъпки в процеса на вземане на решение, вклю-

чително, ако е необходимо провеждане на следващ кръг 

консултации. 
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При провеждане на серия консултации по една тема следва да се 

публикува отделно или актуализирано резюме за резултатите след 

приключването на всяка фаза. Например във формуляра за обобщено 

представяне на оценката на въздействието има специален раздел, в 

който следва да бъдат представени обобщените резултати от консулта-

циите и съответните отговори. 

Към резюмето от анализа на резултатите от консултацията следва 

да бъде приложен списък на всички участниците (при спазване на пра-

вилата за защита на личните данни), както и пълните текстове на полу-

чените коментари, така че те да бъдат на разположение на всички заин-

тересовани страни. 

Обратната връзка следва да бъде публикувана възможно най-

скоро след провеждането на консултацията на официалната интернет 

страница, където е публикувана информацията при нейното провеж-

дане. Срокът за публикуване на обратната връзка зависи от специфи-

ката на самата консултация и времето за анализ на резултатите от нея – 

препоръчително е това да се направи преди вземането на окончателното 

решение. 

Качеството на обратната връзка е от изключителна важност за 

пълнотата и честността на цялата процедура, тъй като осигурява въз-

можност на участниците да проследят напредъка по предложението и 

да видят как са повлияли на процеса на формулиране на управленското 

решение.  

Информирането за резултатите от консултациите е признак за от-

критост и прозрачност и повишава общественото доверие в процеса на 

формулиране на политиките. 
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Стандарт за обратна връзка за участниците 

 Изготвена е справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за постъпилите 

предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. 

 Публикувана е информация за окончателното приемане на 

съответния акт. 

Установена практика е Министерският съвет да публикува информация 

за взетите решения – съобщение за средствата за масово осведомя-

ване, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 5 от УПМСНА. Подобна практика може 

да бъде възприета и от другите органи, овластени да издават/приемат 

нормативни актове и стратегически документи. 

Препоръки: 

 Справката следва да бъде изготвена в разумен срок (не по-късно 

от 30 дни след приключването на консултацията. За норматив-

ните актове – преди приемането/издаването на акта). 

 При възможност, справката следва да бъде изпратена на участ-

ниците, които са изразили мнение или са направили предложе-

ния. 

 В случаите, когато няма получени мнения или предложения, е 

достатъчно публикуване на съобщение за това, а не празна таб-

лица. 
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4.6. Оценка на консултациите 

Опитът от всяка проведена консултация осигурява възмож-

ност за подобряване на процеса. След приключването на консултаци-

ята и изготвянето на доклад за резултатите, е препоръчително, особено 

за значими инициативи, да бъде направен вътрешен преглед на процеса, 

за да се идентифицират неговите силни и слаби страни. Във всеки слу-

чай е полезно събирането и обобщаването на информация за проведе-

ните обществени консултации за определен период, например го-

дишно. 

Прегледът следва да направи преценка за степента, в която це-

лите на консултацията са изпълнени, включително дали използваните 

методи са подходящи за определените цели, както и да формулира из-

води и препоръки за провеждането на следващи консултации. Прегле-

дът е неразделна част от процеса на консултации и може да включва и 

отчитане на мненията и степента на удовлетвореност на участниците в 

консултациите.  

Оценката на ефективността на консултациите осигурява възмож-

ност за контрол на качеството на процеса на обществени консултации 

и осигурява възможност за целенасочено развитие на капацитета на ан-

гажираните страни. 

Стандарт за оценка на консултацията 

 Периодично се прави преглед и оценка на процеса на обществени 

консултации. 

 Отчитат се мненията и степента на удовлетвореност на участни-

ците в консултациите. 

 Предприемат се мерки за целенасочено развитие на капацитета 

на ангажираните страни. 

 



 

 

 

Раздел II:  

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ 

ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА 

ВЛАСТ 
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1. ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ И ОЦЕНКАТА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

1.1. Общи положения 

Оценката на въздействието на нормативните актове (ОВ) е ос-

новен инструмент за осигуряване на информация на вземащите реше-

ния за прилагането на регулаторни инструменти за постигане на целите 

на обществената политика. Тази оценка подпомага процеса на вземане 

на решения като изследва социалните, икономическите, екологичните 

и други въздействия и последиците от прилагането на алтернативни 

подходи за решения на установените проблеми. Добре функционира-

щата система за оценката на въздействието осигурява висока степен на 

съгласуваност на политиките, като показва разпределението на ефек-

тите и резултатите от предложените регулаторни правила за засегна-

тите страни, включително върху микро-, малките и средните предпри-

ятия, неправителствените организации и гражданите. 

С измененията в Закона за нормативните актове (ЗНА) от 

2016 г. е регламентирано извършването на предварителна и послед-

ваща оценка на въздействието (чл. 18а, 18б и чл. 19). Предварителна 

оценка на въздействието се извършва при изработването на проект на 

нормативен акт, а последваща – за проверка на резултатите от прилага-

нето на нормативен акт.  

В зависимост от степента на детайлност, предварителната 

оценка на въздействието е частична и цялостна (чл. 20, ал. 1 от ЗНА). 

Съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗНА частична предварителна оценка на въз-

действието предхожда изработването на всеки проект на закон, кодекс 

и подзаконов нормативен акт на Министерския съвет (МС). Цялостна 

предварителна оценка на въздействието се извършва при изработва-

нето на нови закони и кодекси, при изработване на проекти на норма-

тивни актове, за които частичната предварителна оценка на въздейс-

твието установила такава необходимост, както и по преценка на със-

тавителя на проекта (чл. 20, ал. 3 от ЗНА). Изготвената предварителна 
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оценка на въздействието е условие за включването на съответния про-

ект на акт в законодателната или в оперативната програма на МС 

(чл. 21, ал. 2 от ЗНА). 

Последваща оценка на въздействието (чл. 18б и 22 от ЗНА) се 

извършва периодично от органа, на когото е възложено изпълнението 

на съответния акт. За нови нормативни актове последваща оценка на 

въздействието се извършва в срок 5 години след тяхното влизане в 

сила, този срок може да бъде съкратен по преценка на прилагащия ор-

ган (чл. 22, ал. 2 от ЗНА). Последващата оценка на въздействието 

представлява проучване и оценка на резултатите от прилагането на нор-

мативния акт, въз основа на които при необходимост могат да бъдат 

предложени съответните промени. Резултатите от направената послед-

ваща оценка на въздействието на нормативния акт се представят в док-

лад, който се изпраща на органа, приел или издал проучвания акт. 

1.2. Предварителна оценка на въздействието  

Съгласно чл. 7 от НОМИОВ предварителната оценка на въздейс-

твието: 

→ определя и описва проблем в обществените отношения, 

който следва да бъде решен; 

→ установява цели, които да бъдат постигнати; 

→ формулира варианти на действие, водещи до решаване на 

проблема; 

→ оценява въздействията на тези варианти и определя най-

подходящия от тях. 

Основните етапи за извършване на предварителна оценка на въз-

действието включват: 

→ планиране на извършването на оценка на въздействието; 

→ определяне на заинтересованите страни; 

→ извършване на оценка на въздействието; 

→ съгласуване на извършената оценка на въздействието. 
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1.2.1. Частична предварителна оценка на въздействието 

Частична предварителна оценка на въздействието се извършва на 

всеки проект на закон, кодекс или подзаконов нормативен акт на МС 

(чл. 14 от НОМИОВ). 

Минималният обхват и съдържането на частичната предвари-

телна оценка на въздействието са определени в чл. 16 от НОМИОВ, а 

оформянето им се извършва съгласно формуляра по приложение № 1 

от НОМИОВ. 

Въз основа на резултатите от направената частичната предвари-

телна оценка на въздействието може да бъде установена необходимост 

от извършване на цялостна предварителна оценка на въздействието. В 

този случай в частичната предварителна оценка на въздействието се 

включва обобщение на основните въпроси за провеждане на консулта-

циите при извършване на цялостна предварителна оценка на въздейст-

вието. 

Съгласуването на частичните оценки на въздействието се извър-

шва от администрацията на МС преди включването на предложенията 

в законодателната, съответно в оперативната програма, на МС (чл. 31, 

ал. 2 от НОМИОВ). 

Формулярът за направената частична предварителна оценка на 

въздействието, както и становището на администрацията на МС по нея, 

се публикуват на Портала за обществени консултации при провеждане 

на консултациите по чл. 26, ал. 3 от ЗНА преди внасянето на проект на 

нормативен акт за приемане от МС. 

Изводите и относимата информация от извършената частична 

предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата 

обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от УПМСНА (чл. 17 от НОМИОВ). 
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1.2.2. Цялостна предварителна оценка на въздействието 

Провеждането на консултации със заинтересованите страни е за-

дължителна част от извършването на цялостна предварителна оценка 

на въздействието и предшества обществените консултации по реда на 

чл. 26 ЗНА (чл. 24, ал. 1 от НОМИОВ). Планирането на консултациите, 

утвърждаването на индикативен график, определянето на заинтересо-

ваните страни и изборът на начините на провеждането им се определят 

в началото на извършването на цялостна оценка на въздействието 

(чл. 25 от НОМИОВ). 

Обществените консултации могат да се провеждат чрез: 

→ Портала за обществени консултации; 

→ официалните интернет страници на съответните институ-

ции; 

→ заседания  на консултативни органи; 

→ срещи със заинтересованите страни; 

→ фокус групи; 

→ изследване на общественото мнение; 

→ интервюта; 

→ други подходящи форми съгласно спецификата на проекта 

на нормативен акт. 

Резултатите от проведените консултации се включват в справка 

за приетите предложения заедно с обосновка за неприетите предложе-

ния (чл. 24, ал. 3 от НОМИОВ). 

Съгласно чл. 26 от НОМИОВ при провеждането на консултации 

чрез Портала за обществени консултации и официалните интернет 

страници на съответните институции се изготвя консултационен до-

кумент съгласно образеца в приложение № 3 от НОМИОВ, който има 

следното минимално съдържание: 

→ основна информация за консултацията; 

→ въведение; 

→ цели на консултацията; 
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→ консултационен процес; 

→ относими документи и нормативни актове; 

→ описание на предложението; 

→ въпроси за обсъждане; 

→ документи, съпътстващи консултацията. 

Консултациите предшестват изготвянето на проекта на нормати-

вен акт и приключват най-късно на етапа на оценка и сравнение на ва-

риантите по чл. 22, ал. 2, т. 9 от НОМИОВ. Консултациите при извър-

шване на цялостна предварителна оценка на въздействието не замест-

ват обществените консултации по реда на чл. 26 ЗНА (чл. 27 от 

НОМИОВ). 

1.3. Последваща оценка на въздействието 

Последващата оценка на въздействието представлява извърш-

ване на проверка на резултатите от прилагането на нормативен акт 

(чл. 33, ал. 1 от НОМИОВ). Последваща оценка на въздействието се 

извършва от органа, в чиято компетентност е изпълнението на норма-

тивния акт или който традиционно предлага промени в него (чл. 34 от 

НОМИОВ) и изследва съотношението между поставените цели и пос-

тигнатите резултати при прилагането на нормативния акт. 

В процеса по извършване на последваща оценка на въздействи-

ето, събирането на данни включва осигуряване на относимите за оцен-

ката данни, включително чрез консултации със заинтересованите 

страни (чл. 39, ал. 1 от НОМИОВ). За анализ на данните се използват 

съответните подходящи методи (чл. 39, ал. 2 от НОМИОВ). 

Извършената последваща оценка на въздействието се обобщава в 

доклад, изготвен съгласно чл. 41 от НОМИОВ, включващ и: 

„… 

източниците на данни и кръга на заинтересованите 

страни; 

описание на подходите и методите за извършване на ана-

лиза на данните, причините за избора им и информация за 
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отговорите и изразените становища на заинтересованите 

страни; 

…“ 

Публичността на извършената оценка на въздействието се осигу-

рява от съответния отговорен орган (чл. 42 от НОМИОВ) по подходящ 

начин, като задължително се публикува на официалната интернет стра-

ница на администрацията, която го подпомага, и на Портала за общес-

твени консултации в срок до 30 дни от извършването ѝ. 
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Стандарт за обществени консултации при извършване на 

оценка на въздействието на нормативни актове 

Планиране Решение за провеждане на процедурата – 

Консултациите, провеждани във връзка с извърш-

ване на оценка на въздействието, следва да бъдат 

планирани в рамките на цялостния процес по разра-

ботването на съответния акт, като възможно най-

рано е препоръчително: 

 Да бъде определена организацията и отговор-

ните служители за планиране, провеждане и 

оценка на обществената консултация. 

 Да бъдат предвидени сроковете за изпълнение 

на задължението по ЗНА/АПК, съответно 

НОМИОВ за включване на гражданите и юри-

дическите лица в консултацията. 

Провеждането на консултации със заинтересованите 

страни е задължителен етап от извършването на ця-

лостна предварителна оценка на въздействието и 

предшества обществените консултации по чл. 26 от 

ЗНА (чл. 24, ал. 1 от НОМИОВ). 

Идентифициране на заинтересованите страни и 

техните организации – 

Фокусът при планиране на консултации във връзка с 

изготвянето на оценка на въздействието са заинтере-

сованите страни – субекти, за които се предвижда да 

прилагат и/или да бъдат пряко засегнати от резулта-

тите от въвеждането на предлаганите промени. При 

определяне на потенциалните участници в консулта-

циите при изготвянето на оценка на въздействието, е 

препоръчително: 
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Стандарт за обществени консултации при извършване на 

оценка на въздействието на нормативни актове 

 Да бъдат определени категориите заинтересо-

вани страни, за които се отнасят промените 

или, които се интересуват от тях. 

 Да бъдат установени специфичните характе-

ристики заинтересовани страни, включително 

групиране по различни показатели (напр. 

микро, малки или средни предприятия), и т.н., 

за да бъде осигурено включване на всички ка-

тегории заинтересовани страни по балансиран 

начин. 

 Да бъде направен анализ на заинтересованите 

страни, чрез който да бъдат установени вида и 

степента на въздействие на планираните про-

мени за тях; един от инструментите за онагле-

дяване на потенциалните роли и позиции на 

заинтересованите страни в процеса на консул-

тации е изготвянето на карта на заинтересова-

ните страни (stakeholders mapping). 

 Да бъдат определени лица и/или групи, които 

имат експертни и/или технически познания, 

или информация в съответната област и могат 

да допринесат за качеството на консултацията. 

В зависимост от значимостта на предмета на консул-

тациите, самият процес на идентифициране на заин-

тересованите страни може да включва освен предва-

рителни срещи с тях и – обсъждане на самата кон-

султационна процедура. 

Определянето на заинтересованите страни осигурява 

възможност за ефективна подготовка на консултаци-

ите, включително за избор на подходящите методи 

за включване идентифицираните заинтересовани 

страни. 
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Стандарт за обществени консултации при извършване на 

оценка на въздействието на нормативни актове 

 Определяне на обхват, цели и очаквания за 

консултациите – 

Обхватът на консултацията се определя съобразно 

предмета на акта, обект на обществената консулта-

ция, както и от вида на съответната оценка на въз-

действието.  

Най-общо целите на консултацията са свързани с 

идентифициране на потенциални рискове, които 

биха могли да засегнат права, свободи или законни 

интереси на конкретни заинтересовани страни и/или 

на обществото като цяло; събиране на данни и ин-

формация, осигуряване на баланс между различни 

интереси и др. 

Очакванията от участието в консултациите могат да 

бъдат:  

 Събиране на данни и информация, свързани с 

предмета на регулиране. 

 Сравняване на варианти за решения и избор на 

предпочитан вариант за решение. 

 Получаване на мнения, предложения или въз-

ражения по отношение на предлаганите под-

ходи и начини за решаване на въпросите, ко-

ито са предмет на акта. 

Избор на методи за провеждане на процедурата – 

Консултациите във връзка с извършване на оценка 

на въздействието, могат да се провеждат чрез: 

 Портала за обществени консултации 

https://strategy.bg (изисква се регистрация); 

https://strategy.bg/
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Стандарт за обществени консултации при извършване на 

оценка на въздействието на нормативни актове 

 официалната интернет страница на инициира-

щата институция; 

 заседания на консултативни органи; 

 срещи със заинтересованите страни; 

 фокус групи; 

 изследвания на общественото мнение; 

 интервюта с представители на заинтересова-

ните страни; 

 други подходящи форми съгласно специфи-

ката на предмета на обществената консулта-

ция. 

При определяне на методите за провеждане на 

консултацията е препоръчително, когато това е 

оправдано, да бъдат предвидени повече от един 

начин за включване в консултирането. 

В процеса на планиране на консултацията следва да 

бъдат определени начините за получаване на 

предложенията и/или становищата на участниците: 

 Чрез Портала за обществени консултации.  

 Препоръчително е да бъдат предвидени повече 

от един начин за получаване на предложенията 

и/или становищата на участниците, например: 

 електронна поща до предварително 

обявен адрес; 

 официална кореспонденция до съответ-

ната администрация; 

 Система за сигурно електронно връчване 

https://edelivery.egov.bg; 

https://edelivery.egov.bg/
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Стандарт за обществени консултации при извършване на 

оценка на въздействието на нормативни актове 

 други подходящи начини, в зависимост 

от методите за провеждане на консулта-

цията. 

 Определяне на времева рамка и график за 

провеждане на процедурата –  

Времевата рамка на консултациите, във връзка с из-

вършване на оценка на въздействието, следва да 

бъде съобразена и съгласувана с цялостния процес за 

разработване на проекта на нормативен акт и да оп-

ределя продължителността и графика на консултаци-

ята. 

Консултациите при извършване на предварителна 

оценка на въздействието предшестват изготвянето 

на проекта на нормативен акт и приключват най-

късно на етапа на оценка и сравняване на вариан-

тите. 

 Продължителността на консултациите из-

вършване на оценка на въздействието следва 

да бъде определена въз основа на естеството и 

въздействието на обсъжданите въпроси, така 

че да осигурява реална възможност на участ-

ниците да се запознаят с публикуваните мате-

риали и представят своите предложения. 

 Графикът на консултациите включва опреде-

ляне на конкретните дати за провеждане на 

консултацията и представя динамиката на кон-

султационния процес, предвидените събития и 

предоставянето на обратна връзка за приноса 

на заинтересованите страни към съответното 

управленско решение. 
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оценка на въздействието на нормативни актове 

 Когато, освен представяне на писмени предло-

жения, са предвидени и други форми за учас-

тие, е препоръчително в уведомлението да бъ-

дат посочени конкретни дати, на които се 

предвижда тяхното провеждане. 

Ресурси за провеждане на процедурата – 

 Препоръчително е при планиране на процеду-

рата за консултации при извършване на оценка 

на въздействието, да бъде направена оценка на 

необходимите ресурси за нейното провеждане 

и съответно – тези ресурси да бъдат осигу-

рени. 

Подготовка на документи, свързани с 

провеждането на процедурата – 

За провеждането на обществена консултация във 

връзка с изготвяне на предварителна оценка на въз-

действието следва да бъдат подготвени следните до-

кументи: 

 Консултационен документ със следното 

минимално съдържание:  

 основна информация за консултацията; 

 въведение; 

 цели на консултацията; 

 консултационен процес; 

 относими документи и нормативни ак-

тове; 

 описание на предложението; 

 въпроси за обсъждане; 

 документи, съпътстващи консултацията. 
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Стандарт за обществени консултации при извършване на 

оценка на въздействието на нормативни актове 

Консултационният документ се изготвя съгласно 

образеца в приложение № 3 от НОМИОВ. 

Документите, съпътстващи консултацията, се опре-

делят съобразно спецификата на предмета на кон-

султация и следва да осигурят възможност на участ-

ниците да направят своя принос по обсъжданите 

въпроси.  

За провеждането на обществената консултация е 

препоръчително да бъде подготвено обявление, 

включващо: 

 обръщение към потенциалните участници; 

 ясно определена цел на консултацията; 

 начало и срок за провеждане на консултаци-

ята; 

 начините получаване на мнения, становища и 

предложения от страна на участниците, вклю-

чително адрес, телефон, факс и адрес на елект-

ронна поща, както и чрез Системата за сигурно 

електронно връчване https://edelivery.egov.bg; 

 когато е приложимо, име на координатора на 

консултацията, както и негов адрес на елект-

ронна поща и телефон за комуникация. 

Провеждане Началото на консултацията се обявява чрез: 

 Публикуване на Портала за обществени кон-

султации на консултационния документ и 

всички документи, съпътстващи консултаци-

ята. 

За ефективно провеждане на консултацията е 

препоръчително освен задължителното публикуване 

https://edelivery.egov.bg/
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оценка на въздействието на нормативни актове 

на материалите, обект на консултацията да бъдат 

предприети и следните действия: 

 Публикуване на обявление за консултацията. 

 Популяризиране на консултацията, включи-

телно: 

 разпространение на прессъобщение за 

началото на консултацията; 

 пряко (индивидуализирано) информи-

ране на идентифицираните участници за 

началото на консултацията; 

 информиране чрез официален профил на 

съответната институция в социалните 

мрежи, когато има такава възможност. 

В хода на провеждане на консултацията е 

препоръчително: 

 Да бъдат предприети са мерки за насърчаване 

на участието на идентифицираните участници. 

 Да бъде наблюдавана и документирана дина-

миката на участие, включително медийното 

отразяване на консултацията; 

 Участниците да бъдат информирани за това, че 

техният принос е получен – персонално и/или 

чрез публикуване на съответните мнения/пред-

ложения. 

 Информацията за провеждането на консулта-

цията, включително за активността на участ-

ниците, получените мнения, коментари, пред-

ложения и материали – независимо от начина 

на получаване да бъдат надлежно документи-

рани. 
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Анализ на 

резултатите 

След приключване на консултацията следва да бъде 

направен обективен и безпристрастен анализ на 

получените мнения, съобразно определените цели. 

 Препоръчително е резултатите от направения 

анализ да бъдат обобщени в доклад (резюме), 

съдържащ: 

 Въведение – резюме на темата на консул-

тацията и нейните цели; 

  Резултати от консултацията – кратко 

описание на процеса и статистическо 

обобщение на данните за участието в 

консултацията; 

  Основни констатации – обобщение на 

отговорите по основните въпроси на 

консултацията, включително мотивите 

за приетите или неприетите предложе-

ния; 

  Следващи действия – оценка на приноса 

на консултацията, включително при не-

обходимост предвиждане на следващ 

кръг консултации; подход за адресиране 

на повдигнати въпроси; 

 Приложения – например списък на 

хора/организации, изпратили писмени 

отговори, списък на проведените срещи 

и други. 

Резултатите от проведената консултация следва да 

бъдат докладвани на органа, инициирал консултаци-

ята, и да бъдат интегрирани в цялостната предвари-

телна оценка на въздействието. 
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оценка на въздействието на нормативни актове 

Обратна 

връзка  

Обратната връзка за участниците в консултации при 

извършване на оценка на въздействието се 

осигурява: 

 Чрез публикуване на Портала за обществени 

консултации на справка за постъпилите пред-

ложения заедно с обосновка за неприетите 

предложения. 

 При провеждане на обществени консултации 

по чл. 26 от ЗНА – по проекти на актове на 

МС, преди тяхното внасяне в МС, 

предварителна оценка на въздействието се 

публикува заедно с проекта на акт и съдържа 

раздел „Проведени консултации“. 

Оценка   Обобщена оценка за проведените обществени 

консултации се прави от дирекция 

„Модернизация на администрацията“ в 

администрацията на МС в годишния доклад за 

извършването на оценка на въздействието, 

който се изготвя на основание чл. 77б, ал. 1, 

т. 13 от УПМСНА. 
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2. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПРЕДИ ВНАСЯНЕТО НА ПРОЕКТ НА 

НОРМАТИВЕН АКТ ЗА ПРИЕМАНЕ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ  

Обществените консултации са част от официалния процес на 

приемането на актовете от страна на Министерския съвет. Съгласно 

чл. 26, ал. 3 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за 

приемане от Министерския съвет съставителят (вносителят) на проекта 

го публикува на Портала за обществени консултации, заедно с моти-

вите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието 

по чл. 20 от ЗНА.  

Обществената консултация по проект на нормативен акт преди 

неговото внасяне за приемане от Министерския съвет е самостоятелна 

процедура, предпоставка за която в общия случай е включването на съ-

ответния акт в законодателната, съответно в оперативната програма на 

Министерския съвет. Задължението за провеждане на обществена кон-

султация е налице и за актове, които не са включени в законодателната, 

съответно в оперативната програма на Министерския съвет. 

Устройственият правилник на Министерския съвет и на него-

вата администрацията въвежда изискване за публикуване и на стано-

вището на администрацията на Министерския съвет по направената 

предварителна оценка на въздействието. 

Срокът за представяне на предложения и становища по проек-

тите, публикувани за обществени консултации, е не по-кратък от 

30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в 

мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да опре-

дели друг срок, който не може да бъде по-кратък от 14 дни. 

Законът определя като участници в обществените консултации 

гражданите и юридическите лица – организации, независимо от тяхната 

правна форма (търговци, търговски дружества, юридически лица с нес-

топанска цел и др.), (чл. 26, ал. 2 от ЗНА). 
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Изискванията за провеждане на обществени консултации по ЗНА 

не се прилагат за: 

→ законопроектите за държавния бюджет, за бюджета на дър-

жавното обществено осигуряване и за бюджета на Нацио-

налната здравноосигурителна каса, както и за проекти на 

подзаконови нормативни актове, свързани с изпълнението 

на държавния бюджет; 

→ законопроектите за изменение и допълнение на Конститу-

цията; 

→ законопроектите за ратифициране и денонсиране на меж-

дународни договори; 

→ проектите на нормативни актове, свързани с предотвратя-

ване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обс-

тоятелства. 

Когато при съгласуването на проект на нормативен акт или при 

обществените консултации по ЗНА е получено становище, с което се 

възразява срещу разпоредби, за които е установено, че ще имат ефект 

върху регулаторната тежест за бизнеса, проектът се внася за разглеж-

дане от Министерския съвет след получаване на становище от Регула-

торния борд към Съвета за административната реформа (чл. 32, ал. 7 от 

УПМСНА). 

След приключването на консултацията и преди приемането на 

нормативния акт, съставителят на проекта публикува едновременно на 

официалната интернет страница на съответната институция и на Пор-

тала за обществени консултации справка за постъпилите предложения 

заедно с обосновка за неприетите предложения (чл. 26, ал. 5 от ЗНА). 

 



91 
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на нормативен акт за приемане от Министерския съвет 

Планиране Решение за провеждане на процедурата – 

Провеждането на обществени консултации по про-

екти на актове на МС преди тяхното внасяне в МС е 

задължително. Този етап на консултиране следва 

консултациите във връзка с изготвянето на предва-

рителна оценка на въздействието, когато такива са 

проведени. Планирането на консултациите следва да 

бъде част от цялостния процес по разработването на 

съответния акт, като възможно най-рано е препоръ-

чително: 

 Да бъде определена е организацията и отго-

ворните служители за планиране, провеждане 

и оценка на обществената консултация. 

 Да бъдат предвидени сроковете за изпълнение 

на задължението по ЗНА/АПК за включване на 

гражданите и юридическите лица в консулта-

цията. 

Идентифициране на заинтересованите страни и 

техните организации – 

В консултациите по проекти на актове на МС, преди 

тяхното внасяне в МС могат да участват физически 

и юридически лица (чл. 26, ал. 2 от ЗНА). 

 В зависимост от предмета на нормативния акт 

освен широката общественост е препоръчи-

телно, възможно най-рано да бъдат идентифи-

цирани и конкретни заинтересовани страни, 

както и техните организации (ако има такива); 

информация за конкретни заинтересовани 

страни, както и техните организации следва да 
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от Министерския съвет 

бъде налична, във връзка с изискванията за из-

вършване на предварителна оценка на въз-

действието. 

 Определяне на обхват, цели и очаквания за 

обществената консултация – 

Обхватът на консултацията се определя съобразно 

предмета на акта, обект на обществената консулта-

ция. Целите на консултацията са свързани с иденти-

фициране на потенциални рискове, които биха 

могли да засегнат права, свободи или законни инте-

реси на конкретни заинтересовани страни и/или на 

обществото като цяло. 

Очакванията от участието в консултациите са 

свързани с:  

 Информиране за приети варианти за решения, 

в резултат от направената предварителна 

оценка на въздействието. 

 Получаване на мнения, предложения или въз-

ражения по отношение на предлаганите под-

ходи и начини за решаване на въпросите, ко-

ито са предмет на акта. 

Избор на методи за провеждане на процедурата – 

Според ЗНА и УПМСНА, основен метод за 

провеждане на обществени консултации по проекти 

на актове на МС, преди тяхното внасяне в МС е 

публикуването на Портала за обществени 

консултации. 

При определяне на методите за участие в 

обществените консултации е препоръчително, 



93 

Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от Министерския съвет 

когато това е оправдано, да бъдат предвидени 

допълнителни възможности за участие, например: 

 участие в консултативни органи; или 

 обсъждане с представители на заинтересова-

ните страни; или  

 обществено обсъждане; и др. 

Участниците в обществената консултация могат да 

правят предложения и да изразят становища по 

публикувания проект чрез Портала за обществени 

консултации, след регистрация.  

В процеса на планиране на консултацията следва да 

бъдат определени начините за получаване на 

предложенията и/или становищата на участниците.  

 Препоръчително е да бъдат предвидени повече 

от един начин за получаване на предложенията 

и/или становищата на участниците, например: 

 електронна поща до предварително 

обявен адрес; 

 официална кореспонденция до съответ-

ната администрация; 

 Системата за сигурно електронно връч-

ване https://edelivery.egov.bg.  

 други подходящи начини. 

Определяне на времева рамка и график за 

провеждане на процедурата –  

Времевата рамка на консултациите следва да бъде 

съобразена и съгласувана с цялостния процес за 

разработване на проекта на нормативен акт и да 

определя продължителността и графика на 

консултацията. 

https://edelivery.egov.bg/
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на нормативен акт за приемане от Министерския съвет 

 Минимален срок – 30 дни от деня на 

уведомяването (чл. 26, ал. 4 от ЗНА), 

изключения от този срок следва да бъдат 

мотивирани, като намаленият срок не може да 

бъде по-кратък от 14 дни. 

 При определяне на продължителността на 

консултацията е препоръчително да бъде отче-

тено наличието на неработни дни и съответно 

периода за провеждане на консултацията да 

бъде увеличен. 

 Графикът следва да включва всички предви-

дени методи и форми за провеждане на кон-

султацията, включително датите на събитията, 

ако такива са планирани. 

Ресурси за провеждане на процедурата – 

 Препоръчително е при планиране на процеду-

рата да бъде направена оценка на необходи-

мите ресурси за нейното провеждане и съот-

ветно – тези ресурси да бъдат осигурени. 

Подготовка на документи, свързани с 

провеждането на процедурата – 

За провеждането на обществена консултация, 

съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗНА, съответно УПМСНА 

следва да бъдат подготвени следните документи: 

 Проект на нормативен акт. 

 Мотиви, съответно доклад към проект на 

нормативен акт. 

 Предварителната оценка на въздействието по 

чл. 20 от ЗНА, когато е приложимо. 
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от Министерския съвет 

 Становището на администрацията на 

Министерския съвет по направената 

предварителна оценка на въздействието. 

Когато във връзка с конкретния акт са правени 

предходни консултации е препоръчително да бъде 

осигурена връзка с документите и резултатите от 

предходните консултации. 

За провеждане на ефективна консултация е 

препоръчително освен задължителните документи 

да бъдат подготвени и: 

 Консултационен документ, включващ: 

 основна информация за консултацията; 

 описание на предложението; 

 въпроси към участниците. 

 Доклад или друг документ, който съдържа ана-

лиз на състоянието в съответната област, тех-

ническа или научна информация (например 

при проекти за изменения и допълнения на 

нормативни актове – информация за резулта-

тите от прилагането от съответния акт, съг-

ласно чл. 18б от ЗНА). 

 При изменения и допълнения на съществу-

ващи актове, освен проектът, който е обект 

на консултацията е препоръчително да бъде 

подготвен и публикуван консолидиран текст 

на акта. 

За провеждането на обществената консултация е 

препоръчително да бъде подготвено обявление, 

включващо: 

 обръщение към потенциалните участници; 
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на нормативен акт за приемане от Министерския съвет 

 ясно определена цел на консултацията; 

 начало и срок за провеждане на консултаци-

ята; 

 начините получаване на мнения, становища и 

предложения от страна на участниците, вклю-

чително адрес, телефон, факс и адрес на елект-

ронна поща, както и чрез Системата за сигурно 

електронно връчване https://edelivery.egov.bg; 

 когато е приложимо, име на координатора на 

консултацията, както и негов адрес на елект-

ронна поща и телефон за комуникация. 

Провеждане Началото на консултацията се обявява чрез: 

 Публикуване на Портала за обществени кон-

султации на всички документи за провеждане 

на консултацията. 

За ефективно провеждане на консултацията е 

препоръчително освен задължителното публикуване 

на материалите, обект на консултацията да бъдат 

предприети и следните действия: 

 Публикуване на обявление за консултацията. 

 Популяризиране на консултацията, включи-

телно: 

 разпространение на прессъобщение за 

началото на консултацията; 

 пряко (индивидуализирано) информи-

ране на идентифицираните участници за 

началото на консултацията; 

 информиране чрез официален профил на 

съответната институция в социалните 

мрежи, когато има такава възможност. 

https://edelivery.egov.bg/
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на нормативен акт за приемане от Министерския съвет 

В хода на провеждане на консултацията е 

препоръчително: 

 Да бъдат предприети са мерки за насърчаване 

на участието на идентифицираните участници. 

 Да бъде наблюдавана и документирана дина-

миката на участие, включително медийното 

отразяване на консултацията; 

 Участниците да бъдат информирани за това, че 

техният принос е получен – персонално и/или 

чрез публикуване на съответните мнения/пред-

ложения. 

 Информацията за провеждането на консулта-

цията, включително за активността на участ-

ниците, получените мнения, коментари, пред-

ложения и материали – независимо от начина 

на получаване, да бъдат надлежно документи-

рани. 

Анализ на 

резултатите 

След приключване на консултацията следва да бъде 

направен обективен и безпристрастен анализ на 

получените мнения, съобразно определените цели. 

 Препоръчително е резултатите от направения 

анализ да бъдат обобщени в резюме, съдър-

жащо: 

 Въведение – резюме на темата на консул-

тацията и нейните цели; 

  Резултати от консултацията – кратко 

описание на процеса и статистическо 

обобщение на данните за участието в 

консултацията; 

  Основни констатации – обобщение на 

отговорите по основните въпроси на 

консултацията, включително мотивите 
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от Министерския съвет 

за приетите или неприетите предложе-

ния; 

  Следващи действия – оценка на приноса 

на консултацията, включително при не-

обходимост предвиждане на следващ 

кръг консултации; подход за адресиране 

на повдигнати въпроси; 

 Приложения – например списък на 

хора/организации, изпратили писмени 

отговори, списък на проведените срещи, 

и други. 

Резултатите от проведената консултация да бъдат 

докладвани на органа, инициирал консултацията. В 

общия случай, при внасяне на предложения в МС ре-

зюмето за проведените консултации следва да бъде 

част от доклада, с който се внася съответният про-

ект. 

Обратна 

връзка  

Регламентираната форма за предоставяне на обратна 

връзка за участниците в обществени консултации е: 

 Публикуване на справка по чл. 26, ал. 5 от 

ЗНА за постъпилите предложения заедно с 

обосновка за неприетите предложения, 

едновременно на официалната интернет 

страница на съответната институция и на 

Портала за обществени консултации. 

Срокът за публикуване на обратната връзка зависи 

от спецификата на самата консултация и времето за 

анализ на резултатите от нея, препоръчително е това 

да се направи преди вземането на окончателното 

решение.  
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от Министерския съвет 

 Препоръчително е, при възможност справката 

да бъде изпратена на участниците, които са из-

разили мнение или са направили предложения. 

 В случаите, когато няма получени мнения или 

предложения, е достатъчно публикуване на съ-

общение за това, а не празна таблица.  

Оценка   Обобщена оценка за проведените обществени 

консултации се прави от дирекция 

„Модернизация на администрацията“ в 

администрацията на МС в годишния доклад за 

извършването на оценка на въздействието, 

който се изготвя на основание чл. 77б, ал. 1, т. 

13 от УПМСНА. 
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3. УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВО ПО 

ИЗДАВАНЕ НА ОБЩ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ 

Административнопроцесуалният кодекс (АПК) урежда под-

робно процедурата за издаване на общи административни актове и 

накратко – на нормативни административни актове. При процедурата 

по издаване на нормативни административни актове се прилага редът, 

определен в ЗНА, представен по-горе. 

Общият административен акт е акт с еднократно правно дейс-

твие, с който се създават права или задължения или непосредствено се 

засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, 

както и отказът да се издаде такъв акт (чл. 65 от АПК). В производст-

вото по издаване на общ административен акт е предвидено участие 

на заинтересованите лица, съответно на техни организации11. 

Административнопроцесуалният кодекс (чл. 66) предвижда пуб-

лично уведомяване за откриването на производството по издаване на 

общ административен акт чрез: 

→ средствата за масово осведомяване; 

→ изпращане на проекта до организации на заинтересованите 

лица; или  

→ по друг подходящ начин. 

Уведомяването следва да включва и основните съображения за 

издаването на акта, както и формите на участие на заинтересованите 

лица в производството.  

Определените форми на участие на заинтересованите лица могат 

да включват: 

→ писмени предложения и възражения; 

→ участие в консултативни органи, подпомагащи органа, из-

даващ акта; 

                                                      
11 Съгласно §1 от ДР на АПК, т. 2 „Организация“ е юридическо лице или сдружение на 

юридически или физически лица, което е организационно обособено въз основа на закон. 
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→ участие в заседания на органа, издаващ акта, когато той е 

колективен; 

→ обществено обсъждане. 

Срокът за участие на заинтересованите лица в производства по 

издаване на общи административни актове се определя от съответния 

орган и следва да бъде разумен, но не по-кратък от един месец от деня 

на уведомяването. 

Заинтересованите лица и техните организации имат право на дос-

тъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на 

общия административен акт по всяко време на производството и след 

неговото приключване. 

Процедурата за участие в производството по издаване на общ ад-

министративен акт трябва да бъде достъпна за заинтересованите лица 

от съседна държава при условията на взаимност, когато съществува ве-

роятност административният акт да засегне права, свободи или законни 

интереси на неопределен брой лица на територията на тази държава (чл. 

70 от АПК). В този случай заинтересованите лица от съседната държава 

могат да направят своите предложения и възражения пряко, по прави-

лата на АПК, или чрез властите на съседната държава. Административ-

ният орган може да осигури информацията за заинтересованите лица от 

съседната държава на български език. Предложения и възражения мо-

гат да бъдат предоставяни и на чужд език. 

Общият административен акт се издава след приключване на оп-

ределения срок за участие в производството и след като се изяснят фак-

тите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят предложени-

ята и възраженията на заинтересованите граждани и техните организа-

ции.  

Съдържанието на общия административен акт се съобщава по 

реда, по който е направено уведомяването по чл. 66 от АПК. Ако по 

време на производството, отделни заинтересовани лица или организа-

ции са направили предложения или възражения, на тях се изпраща от-

делно съобщение за издаването на акта. (чл. 70 от АПК) 
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Административнопроцесуалният кодекс допуска при издаване на 

общ административен акт да не се спазят някои от разпоредбите за уве-

домяване, съответно за участие на заинтересованите лица в производс-

твото по издаване на акта. Обстоятелствата, при които това е допус-

тимо, са определени в чл. 73 от АПК и са свързани с необходимост от 

неотложно издаване на съответния акт с оглед: 

→ предотвратяване или преустановяване на нарушения, свър-

зани с националната сигурност и обществения ред; 

→ осигуряване на живота, здравето и имуществото на гражда-

ните. 

В тези случаи в хода на изпълнението на акта се оповестяват съ-

ображенията за издаването му. 

Регламентираното участие на заинтересованите страни в произ-

водствата по издаване на общи административни актове е възможност 

за защита на техните права, свободи или законни интереси, без да огра-

ничава възможностите за последващо обжалване на съответния акт. 
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Стандарт за участие на заинтересованите лица в производство 

по издаване на общ административен акт 

Планиране Решение за провеждане на процедурата – 

При установяване на необходимост от издаване на 

общ административен акт е препоръчително: 

 Да бъде определена е организацията и отго-

ворните служители за планиране, провеждане 

и оценка на производството по издаване на об-

щия административен акт. 

 Да бъдат предвидени сроковете за изпълнение 

на задължението по АПК за включване на за-

интересованите страни и техните организации 

в производството по неговото издаване. 

Идентифициране на заинтересованите страни и 

техните организации – 

В производство по издаване на общ администрати-

вен акт могат да участват заинтересованите физи-

чески и/или юридически лица, както и организации 

на заинтересованите лица (чл. 66, ал. 1, чл. 67 и чл. 

69 от АПК), като: 

 В зависимост от предмета на общия админист-

ративен акт е препоръчително, възможно най-

рано да бъдат определени заинтересованите 

страни, както и техните организации (ако има 

такива). 

 При разработването на проекта на общ адми-

нистративен акт е препоръчително предприе-

мане на действия за предварително установя-

ване на мнението на заинтересованите страни, 

както и техните организации (ако има такива) 

по подхода и начина на регулиране. 
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Стандарт за участие на заинтересованите лица в производство 

по издаване на общ административен акт 

 Определяне на обхват, цели и очаквания за 

участието на заинтересованите страни и техните 

организации в производството – 

Обхватът на участието на заинтересованите страни 

се определя от предмета на общия административен 

акт. Целите на участието на заинтересованите 

страни са свързани с идентифициране на 

потенциални рискове от предприемане на 

действието, които могат да непосредствено да 

засегнат техните права, свободи или законни 

интереси. 

Очакванията от участието на заинтересованите 

страни и техните организации в производството 

могат да бъдат:  

 Получаване на мнения, предложения или въз-

ражения по отношение на предлаганите под-

ходи и начини за решаване на въпросите, ко-

ито са предмет на акта. 

 В случай, че са предвидени варианти за реше-

ние, очакванията могат да бъдат и избор на 

предпочитан вариант за решение. 

Избор на методи за провеждане на процедурата – 

 АПК определя следните форми за участие в 

производството по издаване на общ 

административен акт: 

 писмени предложения и възражения; 

 участие в консултативни органи, подпо-

магащи органа, издаващ акта; 

 участие в заседания на органа, издаващ 

акта, когато той е колективен; 
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Стандарт за участие на заинтересованите лица в производство 

по издаване на общ административен акт 

 обществено обсъждане. 

Изборът на форми за участие на заинтересованите 

лица в производството по издаване на акта зависи от 

предмета и характера на акта. Препоръчително е да 

бъдат предвидени повече от една форми за участие, 

както и да бъде осигурена възможност за участие – 

изпращане на мнения, предложения или възражения 

и чрез официалната интернет страница на 

съответния орган. 

Определяне на времева рамка и график за 

провеждане на процедурата –  

 Минимален срок – един месец от деня на 

уведомяването (чл. 69, ал. 2). 

 Когато, освен представяне на писмени предло-

жения и възражения, са предвидени и други 

форми за участие, е препоръчително в уведом-

лението да бъдат посочени конкретни дати, на 

които се предвижда тяхното провеждане. 

Ресурси за провеждане на процедурата – 

 Препоръчително е при планиране на процеду-

рата да бъде направена оценка на необходи-

мите ресурси за нейното провеждане и съот-

ветно – тези ресурси да бъдат осигурени. 

Подготовка на документи, свързани с 

провеждането на процедурата – 

За участието на заинтересованите лица в 

производството по издаване на общ 

административен акт следва да бъдат подготвени 

слените документи: 
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Стандарт за участие на заинтересованите лица в производство 

по издаване на общ административен акт 

 Уведомление за откриване на производството 

по издаване на административния акт, 

съгласно чл. 66 от АПК; 

 Проект на общия административен акт; 

 Основни съображения (мотиви) за 

издаването на акта; 

 Цялата информация, съдържаща се в 

преписката по издаване на общия 

административен акт, трябва да бъде достъпна 

за заинтересованите лица и техните 

организации по всяко време на 

производството, включително и след 

приключването му с издаване на общ 

административен акт съгласно Закона за 

Националния архивен фонд (чл. 68 от АПК). 

Провеждане Откриването на производството по издаване на 

общия административен акт се оповестява чрез: 

 Публично уведомяване чрез средствата за 

масово осведомяване, чрез изпращането на 

проекта до организации на заинтересованите 

лица или по друг подходящ начин (чл. 66, ал. 1 

от АПК);  

 Препоръчително е информация за производст-

вото да бъде публикувана и на официалната 

интернет страница на съответния орган; 

 Съдържание на информацията (чл. 66, ал. 2 

от АПК): 

 проекта на акт; 

 основните съображения за издаването на 

акта; 
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Стандарт за участие на заинтересованите лица в производство 

по издаване на общ административен акт 

 формите на участие на заинтересованите 

лица в производството; 

 срок за участие на заинтересованите 

лица в производството. 

 Цялата информация, съдържаща се в 

преписката по издаване на общия 

административен акт следва да бъде достъпна 

за заинтересованите лица и техните 

организации по всяко време на 

производството, освен ако в специален закон 

не е установено друго (чл. 68 от АПК); 

 Процедура за участие в производството по 

издаване на общ административния акт, 

уредена в АПК, трябва да бъде достъпна за 

заинтересованите лица в съседна държава при 

условията на взаимност, когато съществува 

вероятност административният акт да засегне 

права, свободи или законни интереси на 

неопределен брой лица на територията на тази 

държава (чл. 70 от АПК); 

 Препоръчително е информацията за участието 

на заинтересованите страни в производството 

по издаване на акта, както и получените мне-

ния, коментари, предложения и материали – 

независимо от начина на получаване, да бъдат 

надлежно документирани. 

Анализ на 

резултатите 
 Общият административен акт се издава, след 

като се изяснят фактите и обстоятелствата от 

значение за случая и се обсъдят 

предложенията и възраженията на 

заинтересованите граждани и техните 

организации (чл. 71 от АПК). 
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Стандарт за участие на заинтересованите лица в производство 

по издаване на общ административен акт 

 Когато е подходящо е препоръчително на офи-

циалната интернет страница на съответния ад-

министративният орган да бъде публикувана 

обобщена информация за участието на заинте-

ресованите страни в производството по изда-

ването на акта. 

Обратна 

връзка  
 Съдържанието на общия административен акт 

се съобщава по реда, по който е направено 

уведомяването за откриване на 

производството (чл. 72, ал. 1 от АПК). 

 На участвалите в производството, чрез 

предложения, възражения или по друг начин, 

заинтересовани лица или организации се 

изпраща отделно съобщение за издаването на 

акта (чл. 72, ал. 2 от АПК). 

 Препоръчително е приетия общ администра-

тивен акт и информация за производството по 

неговото издаване да бъде публикувана на 

официалната интернет страница на съответния 

орган. 

Оценка   Препоръчително е административните органи 

периодично да правят преглед и оценка на 

участието на заинтересованите страни и тех-

ните организации в производствата по изда-

ване на общи административни актове с оглед 

подобряване, както и на административния 

процес, така и на взаимодействието със заин-

тересованите страни. 
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4. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРОВЕЖДАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И 

ПРОГРАМИ 

Законът за опазване на околната среда (ЗООС) урежда общест-

вените отношения, свързани с опазването на околната среда и защитата 

на здравето на хората. Държавната политика по опазване на околната 

среда се интегрира в секторните политики – транспорт, енергетика, 

строителство, селско стопанство, туризъм, промишленост, образование 

и други, и се осъществява от компетентните органи на изпълнителната 

власт. 

Законът за опазване на околната среда регламентира участието на 

„представители на научните среди и неправителствени екологични и 

браншови организации“ (чл. 75, ал. 3), „засегнатата общественост“ 

(чл. 95, ал. 3), „заинтересованите физически и юридически лица“, „об-

ществени организации и граждани“ (чл. 97, ал. 3) в процесите, свързани 

с разработването и осъществяването на политиката за опазване на окол-

ната среда. 

Законът за опазване на околната среда определя като задължи-

телно провеждането на обществените консултации и обсъждания при: 

→ разработване на Националната стратегия за околна среда 

се организира обществено обсъждане (чл. 75); 

→ извършване на екологична оценка на планове и програми, 

(чл. 87 от ЗООС); 

→ извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда на инвестиционни предложения за строителство, 

дейности и технологии (чл. 95 от ЗООС). 

Прилагането на стандартите за провеждане на обществени 

консултации е онагледено за процедурата за извършване на екологична 

оценка на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или 

одобряване от централни органи на изпълнителната власт. Тази проце-

дура се прилага аналогично и от органите на местната власт. 
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Екологичната оценка (ЕО) е формализиран процес на оценяване 

на последствията за околната среда от предлагана политика, опреде-

лена в конкретен планов или програмен документ.  

Съгласно §1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на ЗООС: 

„Планове и програми“ са планове, програми, стратегии и други по-

добни документи, както и техните изменения, които: 

а) се изискват от законови, нормативни или административни разпо-

редби; 

б) са предмет на подготовка и/или приемане от публичен орган на на-

ционално, регионално или местно равнище или които се подготвят от даден 

орган за приемане чрез одобрена от Министерския съвет или от Народното 

събрание процедура.“ 

ЕО се извършва на планове и програми, които са в процес на из-

готвяне и/или одобряване от централни и териториални органи на из-

пълнителната власт, органи на местното самоуправление и Народното 

събрание. 

Целта на ЕО е да осигури интегриране на целите за опазване на 

околната среда и принципите за устойчиво развитие в съответния план 

или програма по начин, който гарантира, че екологичните съображения 

са напълно отчетени, оценени и адресирани, на възможно най-ранен 

етап от процеса на разработване на съответния документ, преди взе-

мане на решение за неговото приемане. 

Съгласно чл. 90, ал. 1 от ЗООС с условията и редът за извършване 

на екологична оценка се определят с наредба на Министерския съвет – 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми (Наредбата за ЕО)12.  

Според чл. 85, ал. 1 от ЗООС, ЕО е задължителна за планове и 

програми в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, 

транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на вод-

ните ресурси и промишленост, вкл. добив на подземни богатства, елек-

тронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, 

                                                      
12 Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г., в сила от 1.07.2004 г., 

последни промени бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г. 
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когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото разви-

тие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2 от ЗООС. 

Наредбата за ЕО конкретизира обхвата на планове и програми, за които 

ЕО е задължителна, както и тези за които се преценява необходимостта 

от извършване на ЕО.  

ЕО се възлага от органът, който е оправомощен да възложи из-

готвянето на плана/програмата на колектив от експерти с ръководител, 

който притежава необходимата професионална квалификация и опит. 

Ръководителят на колектива е отговорен за процеса на изготвяне на ЕО 

и за качеството на доклада за ЕО. Експертите и ръководителят изготвят 

ЕО, ръководейки се от принципите за предотвратяване на риска за чо-

вешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие съобразно дейст-

ващите в страната норми за качество на околната среда. 

Извършването на ЕО се прави в следната последователност:  

→ уведомяване на компетентния орган за определяне на при-

ложимата процедура по ЕО; 

→ преценяване на необходимостта за ЕО;  

→ определяне на обхвата и съдържанието на ЕО; 

→ изготвяне на доклад за ЕО; 

→ провеждане на консултации с обществеността, заинтересу-

вани органи и трети лица, които има вероятност да бъдат 

засегнати от плана/програмата; 

→ отразяване на резултатите от консултациите по доклада за 

ЕО; 

→ издаване на становище по ЕО; 

→ наблюдение и контрол при прилагането на плана/програ-

мата. 

ЕО се съвместява изцяло с действащите процедури за изготвяне 

и одобряване на съответния план/програма и завършва със становище 

или решение на компетентния орган по чл. 84, ал. 1 от ЗООС.  
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Докладът за ЕО се оформя като единен документ, освен в случа-

ите по чл. 86, ал. 4 от ЗООС – когато по реда на специален закон е пред-

видено ЕО да бъде част от плана/програмата, или когато планът/прог-

рамата се изготвя и/или одобрява от органите по чл. 84, ал. 1 от ЗООС. 

Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗООС, респ. чл. 4 от Наредбата за ЕО 

компетентни органи за издаване на становище или решение по ЕО са: 

→ министърът на околната среда и водите за плановете и 

програмите, одобрявани от централните органи на изпъл-

нителната власт и от Народното събрание, както и за пла-

новете и програмите, обхващащи територията на различни 

регионални инспекции по околната среда и водите 

(РИОСВ); 

→ директорът на съответната РИОСВ за плановете и прог-

рамите, одобрявани от териториалните органи на изпълни-

телната власт или от общинския съвет. 

Становището или решението по ЕО се издава след провеждане на 

изискващата се процедура и се основава на цялата документация, из-

готвена или изискана в хода на проведената процедура, включително 

при отчитане на резултатите от обществените консултации. 

Влязлото в сила становище или решение е задължително условие 

за последващото одобряване на плана/програмата. Органите, отговорни 

за одобряване и прилагане на плана/програмата, се съобразяват със ста-

новището и с поставените условия, мерки и ограничения. 

Участието на обществеността в процедурата по изготвяне на ЕО 

е едно от основните задължения по смисъла на законодателство на ЕС 

в областта на околната среда. Този принцип е последователно прило-

жен в националното законодателство в областта на околната среда – 

Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разно-

образие, Закон за защитените територии и др. 
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Регламентираните в ЗООС форми за участие са „обществени кон-

султации“13 и „обществени обсъждания“14. ЗООС не определя разли-

ката между тези две форми, но по тълкувателен път може да бъде уста-

новено, че „обществените консултации“ са по-скоро общо наименова-

ние на процедурата, която включва и „обществени обсъждания“ – ор-

ганизиране на събитие/събития, на които се обсъждат съответните 

предложения15. 

Провеждането на консултации с обществеността, заинтересувани 

органи и трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от 

плана/програмата е системен процес, който се осъществява по време на 

различните фази от разработването на съответния документ и на него-

вата ЕО (чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ЕО). 

Консултациите се провеждат по схема, разработена от възложи-

теля, която включва и информация за начина на съвместяване процеса 

на планиране и основните етапи за изготвяне на ЕО, в т.ч. за взаимо-

действие на екипите по разработване на проекта за плана/програмата 

на доклада по оценка на степента на въздействие, когато такъв е изис-

кан от компетентния орган, и на доклада за ЕО/екологичната част.  

Схемата за провеждане на консултациите включва, най-малко: 

→ консултации по заданието за съдържанието и обхвата на 

ЕО (чл. 19а, т. 3 от Наредбата за ЕО); 

→ консултации по изготвения доклад за ЕО/екологичната 

част към плана/програмата, съгласно чл. 20, ал. 1 от Наред-

бата за ЕО; 

→ предвидените начини за провеждане на консултации по 

чл. 20, ал. 2, 3 и 5 от Наредбата за ЕО; 

→ начините за провеждане на общественото обсъждане по 

чл. 21 от Наредбата за ЕО. 

                                                      
13 чл. 87, 95 и др. от ЗООС 
14 чл. 75, ал. 3, чл. 97 от ЗООС 
15 чл. 20, ал. 2, т. 5 от Наредбата за ЕО 



114 

Схемата се консултира с компетентния орган по ЕО. Консулта-

циите с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица се из-

вършват и по реда, предвиден за съгласуване на проекта на норматив-

ния или индивидуалния административен акт, с който планът/програ-

мата се одобрява.  

Консултациите по заданието за съдържанието и обхвата на ЕО 

се извършват съгласно съгласуваната схема за консултации (чл. 19а от 

Наредбата за ЕО). 

Организацията на консултациите по изготвения доклад за 

ЕО/екологичната част на плана/програмата, съгласно чл. 20, ал. 1 от 

Наредбата за ЕО включва: 

→ публикуване на съобщение за провеждане на консултации, което 

съдържа: 

 информацията по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО: 

 информация за възложителя; 

 обща информация за предложения план/програма; 

 орган, отговорен за прилагането на плана/програмата; 

 орган за одобряване на плана/програмата. 

 място с публичен достъп и време за запознаване с проекта 

за плана/програмата, доклада за ЕО с всички приложения и 

материалите към него; 

 срок за изразяване на становище, който не може да бъде по-

кратък от 30 дни след публикуването на съобщението и 

осигуряване на достъп до съответните материали; 

 начин на изразяване на становище, който не може да бъде 

само чрез интернет или други електронни средства. 

Съобщението се разпространява чрез официалната интернет 

страница на възложителя и/или по друг общодостъпен начин и се 

предоставя на компетентния орган по ЕО за сведение и за публи-

куване на неговата официална интернет страница. 
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→ осигуряване на: 

 достъп и достатъчна техническа възможност за запознаване 

с материалите по доклада за ЕО, с проекта на плана/прог-

рамата и с нагледните материали по всяка от оценяваните 

алтернативи; 

 експерт или лице с необходимата квалификация от плани-

ращия екип, за предоставяне на разяснения на място; 

 приемане на изразените в срок становища. 

Консултациите с обществеността, заинтересуваните органи и 

трети лица могат да се извършват и по един или няколко от следните 

начини: 

→ изпращане на съобщения до централните и териториалните 

органи на изпълнителната власт и до общинските съвети; 

→ изготвяне и разпространение на дипляна или брошура с 

кратка информация за плана/програмата; 

→ организиране на експертни или обществени групи по обх-

вата на ЕО; 

→ изпращане по пощата или чрез интернет на мнения, пред-

ложения, становища и препоръки до колектива по доклада 

за ЕО и до възложителя; 

→ обществени обсъждания. 

В случай, че компетентния орган по ЕО е изискал изготвянето и 

на доклад за оценка на степента на въздействие по чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие, консултациите по доклада за ЕО могат да 

започнат само след произнасяне на компетентния орган по ЕО с поло-

жителна оценка по доклада за оценка на степента на въздействие, за 

което възложителя се уведомява писмено. В 5-дневен срок след писме-

ното уведомяване компетентният орган по ЕО осигурява обществен 

достъп до доклада за оценка на степента на въздействие за срок 30 дни 

чрез публикуване на своята официална интернет страница. 
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Обществено обсъждане на доклада за ЕО е задължително в слу-

чаите, когато: 

→ се изисква за проекта на плана/програмата съгласно специален 

закон; 

→ са постъпили повече от две мотивирани негативни становища или 

предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или при 

провеждане на консултациите. 

Съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредбата за ЕО, общественото обсъж-

дане се съобразява с изискванията на специалния закон, ако има такива, 

както и със следните минимални изисквания за неговото организиране 

и провеждане: 

→ възложителят уведомява писмено компетентния орган по ЕО, 

както и органите, участвали в консултациите, за обстоятелствата, 

които изискват провеждането на общественото обсъждане, като: 

 определя място, дата и час за провеждане на срещата за об-

щественото обсъждане; 

 информира за мястото за публичния достъп и срока за за-

познаване с проекта за плана/програмата, доклада за ЕО с 

всички приложения и материалите към него. 

→ възложителят уведомява писмено лицата, представили мотиви-

рани негативни становища или предложения за алтернативи, и по 

своя преценка може да уведоми писмено и други лица, органи и 

организации за срещата за обществено обсъждане; 

→ срещата за общественото обсъждане се провежда след приключ-

ване на консултациите по чл. 20, ал. 1 от Наредбата за ЕО и се 

ръководи от възложителя или от упълномощено от него лице; 

→ възложителят осигурява присъствието на срещата на представи-

тел на проектантския колектив, на ръководителя и на независи-

мите експерти, като те запознават накратко присъстващите с 

плана/програмата и съответно с резултатите от ЕО; 

→ за общественото обсъждане се води протокол от лице, опреде-

лено от възложителя; протоколът се подписва от представителя 
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на възложителя и от протоколиста, и към него се прилагат писме-

ните становища, предоставени предварително или по време на 

обсъждането; 

→ протоколистът предоставя материалите с резултатите от общест-

веното обсъждане на възложителя в срок 3 дни от датата на сре-

щата. 

Когато в резултат на консултациите е необходимо да бъдат разг-

ледани и оценени други алтернативи, мнения или предложения към 

плана/програмата или когато след консултациите настъпят изменения 

в проекта на плана/програмата, възложителят възлага допълване на 

доклада за ЕО или преценява необходимостта от продължаване на кон-

султациите, включително организиране на ново обществено обсъждане 

по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за ЕО. Мотивите за възлагането на 

допълването или преценяването за продължаване на консултациите се 

включват в документацията за резултатите от консултациите с общест-

веността и със заинтересувани и засегнати органи и лица по чл. 23, ал. 1, 

т. 2 от Наредбата за ЕО. 

След общественото обсъждане, възложителят внася искане за из-

даване на становище по ЕО до компетентния орган по ЕО, към което се 

прилагат: 

→ доклада за ЕО с всички приложения към него и нетехническо ре-

зюме – в един екземпляр на хартиен и електронен носител; 

→ документация за резултатите от консултациите с обществеността 

и със заинтересувани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с 

мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, 

както и мотивите за възлагането/отказа от възлагане на допъл-

ването или за продължаване на консултациите. 

Възложителят е длъжен да предостави на компетентния орган по 

ЕО и на обществеността чрез официалната си интернет страница и/или 

по друг подходящ начин достъп до проекта на плана/програмата и до 

съпътстващата го документация, включително до резултатите от кон-

султациите с обществеността, информация за което предоставя към ис-

кането за издаване на становище по ЕО. 
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В случай, че компетентният орган по ЕО установи, че при про-

веждане на консултациите е постъпила информация относно предмета 

и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането 

им, която се различава от представената от възложителя информация в 

приложения към доклада за ЕО доклад за оценка на степента на въз-

действие, в срок от 7 дни дава указания и за предприемане при необхо-

димост на действия по чл. 36, ал. 9 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опаз-

ване на защитените зони. 

В срок 30 дни от внасяне на искането за издаване на становище 

по ЕО, компетентният орган издава становище по ЕО, с което: 

→ съгласува плана/програмата; 

→ не съгласува плана/програмата. 

Планът/програмата не се съгласува, когато:  

→ предвижданията не са в съответствие с нормативната 

уредба по околна среда и опазване на човешкото здраве; 

→ са получени мотивирани възражения срещу прилагането на 

плана/програмата или по законосъобразност; 

→ заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона 

за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване 

в съответната защитена зона ще бъде значително увреден; 

→ е депозирано мотивирано становище на специализираните 

компетентни органи – МЗ или съответната РЗИ, че при при-

лагане на плана/програмата може да се окаже значително 

отрицателно въздействие върху здравето на хората. 

В срок 3 дни от постановяване на становището по ЕО компетен-

тният орган по ЕО или оправомощено от него длъжностно лице: 

→ предоставя на възложителя становището по ЕО със задъл-

жение за обявяването му в 3-дневен срок от получаването 

чрез официалната интернет страница на възложителя и/или 

по друг подходящ начин; 
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→ оповестява становището на своята официална интернет 

страница и в сградата си; 

→ предоставя копие на становището на органа по прилагането 

и на органа по одобряване на плана/програмата за сведение 

и съобразяване. 

Възложителят е длъжен преди окончателното одобряване на 

плана/програмата да изпрати до компетентните органи за наблюдение 

и контрол за изпълнението на мерките, посочени в становището по ЕО 

(чл. 28 от Наредбата за ЕО) обобщена справка, включваща анализ на: 

→ съответствието на плана/програмата с основните резултати 

и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от 

консултациите, с условията, мерките и ограниченията в 

становището по ЕО или в решението за преценяване на не-

обходимостта от извършване на ЕО; 

→ съответствието на плана/програмата с обоснованата в ста-

новището по ЕО предпочитана алтернатива от гледна точка 

на околната среда, включително предвид резултатите от 

консултациите със заинтересуваните органи и с обществе-

ността за постигане целите на плана/програмата; 

→ степента, в която мерките, определени в становището по 

ЕО по чл. 26, ал. 2, т. 7 и 8 или в решението за преценяване 

на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 14, ал. 2, 

т. 6 и 7 от Наредбата за ЕО са предвидени в плана/програ-

мата. 

Органът по чл. 28 от Наредбата за ЕО или оправомощено от него 

длъжностно лице се произнася писмено по справката в срок 7 дни от 

представянето ѝ, като я приема или я връща с конкретни указания, и 

уведомява за това органа по одобряване на плана/програмата. 

Възложителят уведомява компетентния орган по ЕО в 14-дневен 

срок след одобряването на плана/програмата, за неговото оповестяване. 

Достъпът до доклада за ЕО/екологичната част на плана/програ-

мата се осъществява по реда на глава втора от ЗООС. 
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Възложителят изготвя доклад по наблюдението и контрола при 

прилагането на плана/програмата, които подлежи на одобрение от 

страна на органите по чл. 28 от Наредбата за ЕО. 
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извършване на екологична оценка на планове или програми 

Планиране Решение за провеждане на процедурата – 

Спецификата на процедурата по изготвяне на ЕО на 

план/програма се състои в нейното съвместяване с 

реда и процедурите, определени за изработването на 

самия план/програма.  

 Подготовката на консултативния процес 

следва да започне при подготовката на процеса 

по разработване на съответния план/програма 

и извършването на ЕО. 

 Непосредствено след определянето на прило-

жимата процедура по ЕО следва да започне 

подготовката на схемата за консултации по 

чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО. 

 Решенията на органа, отговорен за изработ-

ване/одобряване на съответния план/програма 

(възложител), както и на компетентния орган 

по ЕО във връзка с началото на процеса, вклю-

чително за определяне на приложимата проце-

дура за ЕО задължително се публикуват на 

официалните интернет страници на възложи-

теля и на компетентния орган по ЕО. 

Извършването на ЕО и разработването на 

плана/програмата, предполагат провеждане на серия 

консултации и обществени обсъждания със заинте-

ресованите страни, както в процеса на изработване, 

така и преди официалното одобрение на съответния 

план/програма, в тази връзка е препоръчително: 

 При разработване на схемата за консултации 

по чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО да включва 

предвидените начини за провеждане на кон-

султации по чл. 20, ал. 2, 3 и 5 и общественото 
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Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

обсъждане по чл. 21 от Наредбата за ЕО, както 

и определения съответните изисквания на спе-

циалния закон, ако има такива. 

 Схемата за консултации по чл. 19, ал. 3 от На-

редбата за ЕО, следва да обхваща на цялостния 

процес по разработването на плана/програ-

мата, като възможно най-рано е препоръчи-

телно: 

 да бъде определена организацията и от-

говорните служители за планиране, 

провеждане и оценка на консултациите и 

обществените обсъждания. 

 да бъдат отчетени всички срокове за из-

пълнение на задълженията за включване 

на гражданите, юридическите лица и 

другите заинтересовани страни. 

Провеждането на консултациите и обществените об-

съждания със заинтересованите страни е задължите-

лен етап от разработването на проекта на 

плана/програмата, съответно изработването на него-

вата/нейната ЕО или екологична част. 

Идентифициране на заинтересованите страни – 

При планиране на цялостния процес за консултации 

и обществени обсъждания следва да бъдат адреси-

рани, както конкретни заинтересовани страни – су-

бекти, за които се очаква да бъдат пряко засегнати от 

мерките, предвидени в плана/програмата, така и об-

ществеността.  

При определяне на потенциалните участници в кон-

султационния процес е препоръчително: 

 Да бъдат определени категориите заинтересо-

вани страни. 
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Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

 Да бъдат установени специфичните характе-

ристики на заинтересованите страни, напр. 

микро, малки или средни предприятия и т.н., 

за да бъде осигурено тяхното включване по ба-

лансиран начин. 

 Анализът на заинтересованите страни да уста-

нови вида и степента на въздействие на мер-

ките, предвидени в съответния план/програма; 

един от инструментите за онагледяване на по-

тенциалните роли и позиции на заинтересова-

ните страни цялостния консултационен процес 

е изготвянето на карта на заинтересованите 

страни (stakeholders mapping). 

 Да бъдат определени лица и/или групи, които 

имат експертни и/или технически познания, 

или информация в съответната област и могат 

да допринесат за качеството на цялостния кон-

султационен процес. 

Самият процес на идентифициране на заинтересова-

ните страни може да включва и предварителни 

срещи с тях и обсъждане на цялостния процес за 

консултации и обществено обсъждане. 

Определянето на заинтересованите страни осигурява 

възможност за ефективна подготовка на цялостния 

процес на консултиране, както и за избор на подхо-

дящите методи за включване идентифицираните за-

интересовани страни, съобразно етапите на работата 

по ЕО и проекта на съответния план/програма. 
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Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

 Определяне на обхват, цели и очаквания от 

консултациите и обществените обсъждания – 

Обхватът на цялостния консултационен процес се 

определя от комплексния характер на процеса по из-

работване на проект на съответния план/програма и 

неговата ЕО. 

Най-общо целите на консултационния процес са 

свързани с идентифициране на потенциални рис-

кове, които биха могли да засегнат права, свободи 

или законни интереси на конкретни заинтересовани 

страни и/или на обществото като цяло, събиране на 

данни и информация, осигуряване на баланс между 

различни интереси и др. По отношение на ЕО целите 

на консултационния процес включват извеждане, ад-

ресиране и оценка на екологичните съображения на 

възможно най-ранен етап от процеса на разработ-

ване на съответния план/програма, преди вземане на 

решение за неговото приемане.  

Очакванията от участието в консултационния 

процес могат да бъдат:  

 Събиране на данни и информация, свързани с 

съответния план/програма, както и екологич-

ните съображения. 

 Сравняване на варианти за решения и избор на 

предпочитан вариант за решение. 

 Получаване на мнения, предложения или въз-

ражения по отношение на предлаганите под-

ходи и начини за решаване на въпросите, ко-

ито са в обхвата на съответния план/програма. 

 Постигане на консенсус по отношение на 

предвижданията в съответния план/програма и 
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Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

адресирането на въпросите, свързани с опазва-

нето на околната среда. 

В тази връзка е препоръчително: 

 В Схемата за консултации по чл. 19, ал. 3 от 

Наредбата за ЕО да бъдат ясно определени и 

обхвата, целите и очакванията за приноса на 

обществеността и заинтересованите страни в 

консултативния процес за изработването, 

както на ЕО, така и на съответния план/прог-

рама. 

Избор на методи за провеждане на процедурата – 

Процесът на изработване на съответния план/прог-

рама и на неговата ЕО има комплексен характер и 

включва изследователски и проучвателно-проектан-

тски дейности, осъществявани от мултидисципли-

нарни екипи. 

Изборът на методи за включване на заинтересова-

ните страни в процеса следва да бъде направен при 

отчитане на определените цели и обхвата на 

плана/програмата. Следва да бъде отчетено, че на 

практика консултационният процес се провежда 

през целия период на изработването на съответния 

план/програма и на неговата ЕО. 

Задължителните методи, определени в Наредбата за 

ЕО включват: 

 Текущо информиране за взетите решения през 

целия период на изработването на съответния 

план/програма и на неговата ЕО: 

 чрез официалните интернет страници на 

възложителя на плана/програмата и на 

компетентния орган по ЕО; 
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Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

 на подходящи места в съответните инс-

титуции. 

 Определяне на място с публичен достъп и 

време за запознаване с проекта на 

плана/програмата, доклада за ЕО с всички 

приложения и материалите към него; 

 Осигуряване на достъп и достатъчна 

техническа възможност за запознаване с 

материалите по доклада за ЕО, с проекта на 

плана/програмата и с нагледните материали по 

всяка от оценяваните алтернативи; 

 Определяне на експерт или лице с 

необходимата квалификация от планиращия 

екип, за предоставяне на разяснения на място. 

 Обществено обсъждане, съгласно специалния 

закон при спазване на минималните 

изисквания, определени в чл. 21, ал. 2 от 

Наредбата за ЕО. 

Във връзка с провеждането на консултационния 

процес в Наредбата за ЕО, е определен следния 

набор от методи: 

 Изпращане на съобщения до централните и те-

риториалните органи на изпълнителната власт 

и до общинските съвети; 

 Изготвяне и разпространение на дипляна или 

брошура с кратка информация за плана/прог-

рамата; 

 Организиране на експертни или обществени 

групи по обхвата на ЕО, съответно на 

плана/програмата; 
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Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

 Изпращане по пощата или чрез интернет на 

мнения, предложения, становища и препоръки 

до колектива по доклада за ЕО и до възложи-

теля; 

 Обществени обсъждания. 

При определяне на методите е препоръчително, 

когато това е оправдано, да бъдат предвидени повече 

от един начин за включване на заинтересованите 

страни: 

 фокус групи; 

 изследвания на общественото мнение; 

 интервюта с представители на заинтересова-

ните страни; 

 други подходящи форми съгласно специфи-

ката на предмета на обсъжданите въпроси. 

В процеса на планиране на консултационния процес 

следва да бъдат определени начините за получаване 

на предложенията и/или становищата на 

участниците.  

 В чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „г“ от Наредбата за ЕО 

изрично е посочено, че начинът на изразяване 

на становище не може да бъде само чрез 

интернет или други електронни средства. 

 Получаване на предложенията и/или 

становищата на участниците чрез официална 

кореспонденция до съответната 

администрация. 
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извършване на екологична оценка на планове или програми 

Определяне на времева рамка и график за 

провеждане на процедурата –  

Цялостния консултационен процес може да бъде 

представен в Схемата за консултации по чл. 19, ал. 3 

от Наредбата за ЕО и да обхваща всички предвидени 

начини за провеждане на консултации по чл. 20, 

ал. 2, 3 и 5 и общественото обсъждане по чл. 21 от 

Наредбата за ЕО, съответно по специалния закон. 

Законът за устройство на територията не определя 

изисквания към сроковете за провеждане на общест-

веното обсъждане, същевременно съвместяването с 

процедурата по изготвяне на екологична оценка, 

като част от ОУП следва да бъдат спазвани следните 

минимални срокове: 

 Минимални срокове: 

 30 дни за изразяване на становище (чл. 

20, ал. 1, т. 1, буква „в“ от Наредбата за 

ЕО); 

 общественото обсъждане се провежда 

най-малко 7 дни след писмено уведомя-

ване на заинтересованите лица за него 

(чл. 21, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО). 

 При определяне на срокове за консултации 

или време за обсъждане е препоръчително да 

бъде отчетено наличието на неработни дни. 

 Графикът следва да включва всички предви-

дени методи и форми за провеждане на кон-

султационния процес, включително датите на 

планираните обществени обсъждания. 
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извършване на екологична оценка на планове или програми 

Ресурси за провеждане на процедурата – 

 Препоръчително е при планиране на процеду-

рата да бъде направена оценка на необходи-

мите ресурси за нейното провеждане и съот-

ветно – тези ресурси да бъдат осигурени. 

Подготовка на документи, свързани с 

провеждането на процедурата – 

За провеждането на консултационния процес във 

връзка с изработването на съответния план/програма 

и на неговата ЕО, съобразно планираната динамика 

на процеса е необходимо за всеки етап от 

консултационния процес да бъдат подготвени 

съответните документи, които представят: 

 преглед на напредъка; 

 постигнатите етапни резултати; 

 теми и въпроси за дискусия; 

 други. 

Наредбата за ЕО определя конкретните изисквания 

към документите, които следва да бъдат подготвени 

за провеждане на консултациите по чл. 20, ал. 1: 

 Проект за плана/програмата. 

 Доклад за ЕО с всички приложения и 

материалите към него, включително 

нетехническо (гражданско) резюме на 

доклада за ЕО, което на достъпен за 

обществеността език представя основните 

изводи и констатации и има обем, не по-малък 

от 10 на сто от обема на доклада. 
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извършване на екологична оценка на планове или програми 

 Съобщение, съдържащо: 

 информацията по чл. 8а, ал. 1 от Наред-

бата за ЕО; 

 място с публичен достъп и време за за-

познаване с проекта за плана/програ-

мата, доклада за ЕО с всички приложе-

ния и материалите към него; 

 срок за изразяване на становище, който 

не може да бъде по-кратък от 30 дни 

след публикуването на съобщението и 

осигуряване на достъп до съответните 

материали; 

 начин на изразяване на становище, 

който не може да бъде само чрез интер-

нет или други електронни средства. 

За провеждането на задължително обществено 

обсъждане, в приложимите случаи следва да бъдат 

подготвени и следните документи: 

 Уведомление по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за 

ЕО, включващо: 

 място, дата и час за провеждане на сре-

щата за общественото обсъждане; 

 информация за мястото за публичния 

достъп и срока за запознаване с проекта 

за плана/програмата, доклада за ЕО с 

всички приложения и материалите към 

него; 

За ефективно провеждане на обсъждането по 

проекта на плана/програмата е препоръчително да 

бъдат подготвени и графични и други материали 

онагледяващи специфичните аспекти на доклада за 

ЕО, съответно на проекта на плана/програмата. 
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Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

Провеждане Консултационният процес при изработването на 

съответния план/програма и на неговата ЕО се 

осъществява съобразно предвидените етапи на 

тяхното разработване и включва прилагането на 

определените методи за информиране, комуникация 

и консултиране. 

Обявяване и разпространение на информация – 

Наредбата за ЕО определя слените задължителни 

начини за разпространение на информация във 

връзка с изработването на съответния план/програма 

и на неговата ЕО: 

Информиране за решенията, вземани в хода на 

процедурата, съгласно Наредбата за ЕО: 

 Възложителят на плана/програмата е длъжен в 

3-дневен срок от получаване на решение за 

прекратяване на процедурата по ЕО да го 

обяви чрез своята официална интернет 

страница и/или по друг подходящ начин 

(чл. 7а, ал. 4, т. 1). 

 Компетентният орган по ЕО оповестява 

решението си за прекратяване на 

процедурата по ЕО чрез своята официална 

интернет страница и на подходящо място в 

сградата си (чл. 7а, ал. 4, т. 2). 

 Компетентният орган по ЕО уведомява 

засегнатата общественост за 

приложимостта на процедурата по ЕО чрез 

съобщение на своята официална интернет 

страница (чл. 8, ал. 4). 



132 

Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

 Компетентният орган по ЕО уведомява 

засегнатата общественост, като оповестява 

чрез своята официална интернет страница 

постъпило искане за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО 

(чл. 13, ал. 5). 

 Възложителят на плана/програмата е длъжен в 

3-дневен срок от получаване на решението за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО да го обяви чрез своята 

официална интернет страница и/или по друг 

подходящ начин (чл. 15, т. 1). 

 Компетентният орган по ЕО оповестява 

решението си за преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО на 

своята официална интернет страница и на 

подходящо място в сградата си (чл. 15, т. 2). 

 Компетентният орган осигурява обществен 

достъп до доклада за оценка на степента на 

въздействие за срок 30 дни чрез публикуване 

на своята официална интернет страница 

(чл. 20, ал. 6). 

Информиране за консултации и задължителното 

обществено обсъждане: 

 Съобщение за провеждане на консултации по 

изготвения доклад за ЕО/екологичната част на 

плана/програмата, съгласно чл. 20, ал. 1 от 

Наредбата за ЕО. 

 Уведомление по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за 

ЕО за провеждане на обществено обсъждане. 
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Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

 Препоръчителна добра практика е изпраща-

нето на покани за участие на конкретни заин-

тересовани лица. 

 

Провеждане на консултациите: 

 Определяне на място с публичен достъп и 

време за запознаване с проекта на 

плана/програмата, доклада за ЕО с всички 

приложения и материалите към него, както и 

определяне на лица за контакт. 

 Осигуряване на достъп и достатъчна 

техническа възможност за запознаване с 

материалите по доклада за ЕО, с проекта на 

плана/програмата и с нагледните материали по 

всяка от оценяваните алтернативи. 

 

Организиране на задължителното обществено 

обсъждане: 

 Провеждане на общественото обсъждане. 

 Осигуряване на представител на 

проектантския колектив, на ръководителя и на 

независимите експерти, които представят 

проекта на план/програма и съответно с 

резултатите от извършената ЕО. 

 Техническо осигуряване на общественото 

обсъждане, включително изготвяне на 

протокол, към който се прилагат писмените 

становища, предоставени предварително или 

по време на обсъждането. 
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Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

Анализ на 

резултатите 

Законът за опазване на околната среда определя 

конкретен ред за разглеждане на резултатите от 

общественото обсъждане по доклада за ЕО – при 

внасяне на искане за издаване на становище по ЕО 

се представя: 

 Доклад за ЕО с всички приложения към него и 

нетехническо резюме. 

 Документация за резултатите от консултациите 

с обществеността и със заинтересувани и 

засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви 

за приемане или не на получените мнения и 

предложения, както и мотивите за 

възлагането/отказа от възлагане на допълване 

или за продължаване на консултациите. 

Преди окончателното одобрение на 

плана/програмата, възложителят е длъжен да 

изпрати до компетентните органи за наблюдение и 

контрол за изпълнението на мерките, посочени в 

становището по ЕО (чл. 28 от Наредбата за ЕО): 

 Обобщена справка, включваща анализ на: 

 съответствието на плана/програмата с 

основните резултати и препоръки от до-

кументацията по ЕО, с резултатите от 

консултациите, с условията, мерките и 

ограниченията в становището по ЕО или 

в решението за преценяване на необхо-

димостта от извършване на ЕО; 

 съответствието на плана/програмата с 

обоснованата в становището по ЕО 

предпочитана алтернатива от гледна 

точка на околната среда, включително 

предвид резултатите от консултациите 
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Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

със заинтересуваните органи и с общест-

веността за постигане целите на 

плана/програмата; 

 степента, в която мерките, определени в 

становището по ЕО по чл. 26, ал. 2, 

т. 7 и 8 или в решението за преценяване 

на необходимостта от извършване на ЕО 

по чл. 14, ал. 2, т. 6 и 7 от Наредбата за 

ЕО са предвидени в плана/програмата. 

Органът по чл. 28 от Наредбата за ЕО или оправомо-

щено от него длъжностно лице се произнася пис-

мено по справката в срок 7 дни от представянето ѝ, 

като я приема или я връща с конкретни указания, и 

уведомява за това органа по одобряване на 

плана/програмата. 

Становището по ЕО се издава от компетентния ор-

ган по ЕО въз основа на решение на комисията/екс-

пертния екологичен съвет по чл. 5, ал. 1 от Наред-

бата за ЕО. 

Обратна 

връзка  

Законът за опазване на околната среда, съответно 

Наредбата за ЕО предвиждат следните задължи-

телни изисквания за обратната връзка към участни-

ците в консултационния процес: 

 Възложителят е длъжен да предостави на ком-

петентния орган по ЕО и на обществеността 

чрез своята официална интернет страница 

и/или по друг подходящ начин достъп до: 

 проекта на плана/програмата и до съпът-

стващата го документация; 

 резултатите от консултациите с общест-

веността.  
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Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

Информация за изпълнението на това изискване 

следва да бъде представена към искането за издаване 

на становище по ЕО. 

В заключителна фаза на процеса, съгласно 

Наредбата за ОС: 

 Възложителят на плана/програмата е длъжен в 

3-дневен срок от получаване на становището 

по ЕО да го обяви чрез своята официална 

интернет страница и/или по друг подходящ 

начин (чл. 27, ал. 1, т. 1). 

 Компетентният орган по ЕО оповестява 

становището си по ЕО на своята официална 

интернет страница и на подходящо място в 

сградата си (чл. 27, ал. 1, т. 2). 

 Възложителят на плана/програмата оповестява 

становището по ЕО и при обявяването на 

плана/програмата, предвиден в съответния 

специален закон, заедно със справката с 

обобщения анализ по чл. 29, ал. 1 от Наредбата 

за ЕО (чл. 27, ал. 1, т. 2). 

 Достъп до доклада за ЕО/екологичната част на 

плана/програмата се осъществява по реда на 

глава втора от ЗООС. 

Форма на последваща обратна връзка е и 

предвиденото изготвяне на: 

 Доклад по наблюдението и контрола при при-

лагането на плана/програмата, които подлежи 

на одобрение от страна на органите по чл. 28 

от Наредбата за ЕО. 
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Стандарт за консултации и обществено обсъждане при 

извършване на екологична оценка на планове или програми 

Оценка   Препоръчително е информацията за участието 

на заинтересованите страни в процедурите по 

обществено обсъждане на проекти на пла-

нове/програми и ЕО да бъде включена в пери-

одичния преглед и оценката на гражданското 

участието в различни форми на взаимодейст-

вие със съответната институция. 

 



 

 

 



 

 

Раздел III:  

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ 

ОРГАНИТЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ 
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1. НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 

КОНСУЛТАЦИИ НА МЕСТНО НИВО 

Съгласно Конституцията на Република България органите на 

местната власт са: 

→ общинският съвет – орган на местното самоуправление в 

общината; (чл. 138 от КРБ); 

→ кметът на община – орган изпълнителната власт в общи-

ната (чл. 139, ал. 1 от КРБ). 

Според Закона за администрацията (ЗА) други местни органи на 

изпълнителната власт в общината са кметовете на райони и на кметства, 

както и кметските наместници. 

Законът за местното самоуправление и местната администра-

ция (ЗМСМА)16 урежда обществените отношения, свързани с местното 

самоуправление и местната администрация, включително правата на 

гражданите: 

 да присъстват на заседанията на общинския съвет и на не-

говите комисии (чл. 28, ал. 2 от ЗМСМА); 

 да се изказват, да отправят питания, становища и предло-

жения от компетентността на общинския съвет, кмета или 

общинската администрация, представляващи обществен 

интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, 

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

от ЗМСМА); 

 да внасят писмени предложения и становища в комисиите 

на общинския съвет (чл. 49, ал. 3 от ЗМСМА). 

Реализацията на тези възможности за участие се реализират чрез 

инициативи от страна на граждани и/или организации. 

                                                      
16 обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г., в сила от 17.09.1991 г., последни промени бр. 47 от 5.06.2018 г. 
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Правилата на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и на 

Закона за нормативните актове (ЗНА) определят възможностите за 

гражданско участие в процесите по приемане/издаване на управленски 

актове от органите на местната власт, в т.ч.: 

→ участие в производства по издаване на общи администра-

тивни актове – чл. 66-74 от АПК; 

→ участие в обществени консултации при извършване на 

предварителна (частична или цялостна) оценка на въздейс-

твието на нормативни актове (по преценка на съответния 

съставител); 

→ участие в обществени консултации по разработени норма-

тивни актове, чието приемане предстои (чл. 26, ал. 3 от 

ЗНА, съответно чл. 77 и 80 от АПК). 

В българското законодателство са регламентирани и редица кон-

кретни задължения, в изпълнението на които местните органи са 

длъжни да организират различни форми за включване на гражданите в 

управленския процес, най-често обществени обсъждания по конкретни 

въпроси, например: публични обсъждания по Закона за публичните фи-

нанси (ЗПФ), обсъждания по Закона за общинския дълг (ЗОД), обсъж-

дания, свързани с пространственото развитие и устройството на тери-

торията, опазването на околната среда и др.  

Условията за провеждане на процедурите за участие в производ-

ства по издаване на общи административни актове – чл. 66-74 от АПК, 

както и за участие в обществени консултации при извършване на пред-

варителна (частична или цялостна) оценка на въздействието на норма-

тивни актове (чл. 18а и чл. 20, ал. 3 от ЗНА) са аналогични на предста-

вени в предходния раздел т. 2 и 3. 

Настоящият раздел представя: 

→ специфичните аспекти на процедурите за организация на общес-

твени консултации по разработени нормативни актове, чието 

приемане предстои; 

→ някои специфични процедури, провеждани на местно ниво: 

 публични обсъждания по Закона за публичните финанси 

(ЗПФ); 
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 обсъждания по Закона за общинския дълг (ЗОД); 

 обществени обсъждания, свързани с устройственото пла-

ниране по Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

Изискванията за провеждане на специфични процедури на мес-

тно ниво, обикновено се определят от съответния закон, подзаконовата 

нормативна уредба, а в някои случаи и от съответния общински съвет 

съобразно спецификата на общината. 

Основната цел на консултативния процес е да осигури по-широко 

участие при формулирането на определени политики, да породи чувс-

тво за собственост у гражданите върху целите и инструментите на съ-

ответната политика, както и да увеличи вероятността за ефективно при-

лагане на определените мерки и инструменти за постигане на общите 

цели.  

Консултациите със заинтересованите страни целят да: 

 изведат предпочитанията и приоритетите на заинтересова-

ните страни,  

 идентифицират общото поле и различията в при формули-

рането на политиките, приоритетите или оценката на да-

дена политика;  

 определят изпълним набор от приоритети, за предпочитане 

чрез консенсус.  

Най-често консултациите се осъществяват във връзка с подготов-

ката на важни за общността решения между органите на местната власт 

и местната общност. Такива са решенията, свързани с планиране и из-

разходване на публични средства за изпълнение на местни политики 

или инициативи за местното икономическо и социално развитие.  

Консултациите и обсъжданията, независимо от техния предмет, 

изискват специфични умения и специални усилия от страна на всички 

участници. Техниките за провеждане на консултациите трябва да 

включват и съответните механизми за отчитане на мненията, интере-

сите и схващанията на различните участващи страни при формулиране 

на управленските решения.  
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2. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ 

АКТОВЕ, ПРИЕМАНИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

Общото задължение за провеждане на обществени консултации 

при приемане на общински нормативни актове – наредби и правилници, 

с които се уреждат неуредени в съответните нормативни актове от по-

висока степен обществени отношения с местно значение, е определено 

в Закона за нормативните актове (ЗНА) и Административнопроцесу-

алния кодекс (АПК). Общинските нормативни актове се приемат от съ-

ответния общински съвет, като вносители могат да бъдат кмета на об-

щината и общински съветници. За процедурата за провеждане на об-

ществени консултации във връзка с приемането на общински норма-

тивни актове е приложим общият ред по чл. 26 от ЗНА, описан по-горе, 

като са налице следните специфики: 

→ публикуването на проекти на актове, чийто съставител/вно-

сител е кмета на общината се извършва на Портала за об-

ществени консултации; 

→ публикуването на проекти на актове, чийто съставител/вно-

сител е орган на местното самоуправление – на официал-

ната интернет страница на съответната община и/или на об-

щински съвет; според § 1 от ДР на ЗНА на Портала за об-

ществени консултации се публикуват и проекти на норма-

тивни актове, изготвени от орган на местното самоуправле-

ние. 

Местните обществени консултации са възможност за получаване 

и разглеждане на мненията, опасенията и предложенията на всички, ко-

ито проявяват интерес към темата на обсъждане и за информирано взе-

мане на съответните управленски решения, без това да намалява отго-

ворността за взетото решение. 

Практиката показва, че на Портала за обществени консултации се 

публикуват проекти на нормативни актове, чийто съставител/вносител 

е кмета на общината. Предложенията на други вносители на проекти 

на нормативни актове на общинския съвет, най-често се публикуват на 
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официалната интернет страница на съответната община и/или на об-

щински съвет. 

Налице са и добри практики (макар и единични), при които ед-

новременно с представянето на проекта на нормативен акт, или него-

вото изменение е приложен и доклад по чл. 18б от ЗНА за резултатите 

от прилагането от съответния акт, както и консолидиран вариант на 

акта17. 

Прави впечатление, че като правило, с малки изключения, проек-

тите на общински нормативни актове не са придружени с предвари-

телна оценка на въздействието. Липсва консултационен или друг доку-

мент, който да представя на разбираем език предлаганото решение и 

неговите параметри. На практика, при провежданите консултации не се 

поставят конкретни въпроси към потенциалните участници. 

За разлика от обществените консултации, повеждани от централ-

ните органи на изпълнителната власт, често кметовете на общини пуб-

ликуват съобщение за началото и срока за провеждане на консултаци-

ята, както и начините, по които участниците могат да представят своите 

мнения и/или предложения. Съобщението, обикновено се подписва от 

кмета на общината. 

Практиките за провеждане на обществени консултации по про-

екти на актове с чийто съставител/вносител е орган на местното само-

управление са ограничени. 

                                                      
17 Община Велинград – Портал за обществени консултации  

http://strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=2&typeCategory=40&docType=0&obshtiniValue=176&page=1
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от общинския съвет 

Планиране Решение за провеждане на процедурата – 

При установяване на необходимост от разработване 

на нов нормативен акт или от актуализация на 

действащ акт е препоръчително: 

 Да бъде определена е организацията и отго-

ворните служители за планиране, провеждане 

и оценка на обществената консултация. 

 Да бъдат предвидени сроковете за изпълнение 

на задължението по ЗНА/АПК за включване на 

гражданите, юридическите лица и др. заинте-

ресовани страни в консултацията. 

Идентифициране на заинтересованите страни и 

техните организации – 

В консултациите могат да участват физически и 

юридически лица, както и организации на заинтере-

сованите лица (чл. 26, ал. 2 от ЗНА). 

 В зависимост от предмета на нормативния акт 

е препоръчително, възможно най-рано да бъ-

дат определени и конкретни заинтересовани 

страни, както и техните организации (ако има 

такива). 

 При разработването на проекта на норматив-

ния акт е препоръчително предприемане на 

действия за предварително установяване на 

мнението на заинтересованите страни, както и 

техните организации (ако има такива) по под-

хода и начина на регулиране. 
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от общинския съвет 

 Определяне на обхват, цели и очаквания за 

обществената консултация – 

Обхватът на консултацията се определя съобразно 

предмета на нормативния акт. Целите на консулта-

цията са свързани с идентифициране на потенциални 

рискове, които могат да засегнат права, свободи или 

законни интереси на местната общественост. 

Очакванията от участието в консултациите могат да 

бъдат:  

 Получаване на мнения, предложения или въз-

ражения по отношение на предлаганите под-

ходи и начини за решаване на въпросите, ко-

ито са предмет на акта. 

 В случай, че са предвидени варианти за реше-

ние, очакванията могат да бъдат и избор на 

предпочитан вариант за решение. 

Избор на методи за провеждане на процедурата – 

Според ЗНА, основен метод за провеждане на 

обществени консултации е публикуването в 

интернет на проекта на акт и съпътстващите 

документи: 

 Когато вносител на проекта на акт е кмета на 

общината, публикуването се извършва на 

Портала за обществени консултации. 

 Когато вносител на проекта на акт е орган на 

местното самоуправление се извършва на 

официалната интернет страница на 

съответната община и/или общински съвет. 
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от общинския съвет 

При определяне на методите за участие в 

обществените консултации е препоръчително, 

когато това е оправдано, да бъдат предвидени 

допълнителни възможности за участие, например: 

 участие в консултативни органи към кмета на 

общината, когато той е вносител на предложе-

нието; или 

 участие в заседания на комисии на общинския 

съвет; или  

 обсъждане с представители на заинтересова-

ните страни; или  

 обществено обсъждане; и др. 

Участниците в обществената консултация могат да 

правят предложения и да изразят становища по 

публикувания проект. В процеса на планиране на 

консултацията следва да бъдат определени начините 

за получаване на предложенията и/или становищата 

на участниците.  

 Препоръчително е да бъдат предвидени повече 

от един начин за получаване на предложенията 

и/или становищата на участниците, например 

чрез: 

 Портала за обществени консултации 

след регистрация (когато вносител на 

предложението е кмета на общината); 

 официалната интернет страница на об-

щината и/или на общинския съвет, ко-

гато има такава възможност; 

 електронна поща до предварително 

обявен адрес; 
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от общинския съвет 

 Системата за сигурно електронно връч-

ване https://edelivery.egov.bg; 

 официална кореспонденция до общинс-

ката администрация; 

 други подходящи начини. 

Определяне на времева рамка и график за 

провеждане на процедурата –  

Времевата рамка на консултациите следва да бъде 

съобразена и съгласувана с цялостния процес за 

разработване на проекта на нормативен акт и да 

определя продължителността и графика на 

консултацията. 

 Минимален срок – 30 дни от деня на 

уведомяването (чл. 26, ал. 4 от ЗНА), 

изключения от този срок следва да бъдат 

мотивирани, като намаленият срок не може да 

бъде по-кратък от 14 дни. 

 При определяне на продължителността на 

консултацията е препоръчително да бъде отче-

тено наличието на неработни дни и съответно 

периода за провеждане на консултацията да 

бъде увеличен. 

 Графикът следва да включва всички предви-

дени методи и форми за провеждане на кон-

султацията, включително датите на събитията, 

ако такива са планирани. 

Ресурси за провеждане на процедурата – 

 Препоръчително е при планиране на процеду-

рата да бъде направена оценка на необходи-

мите ресурси за нейното провеждане и съот-

ветно – тези ресурси да бъдат осигурени. 

https://edelivery.egov.bg/
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от общинския съвет 

 Подготовка на документи, свързани с 

провеждането на процедурата – 

За провеждането на обществената консултация, 

съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗНА следва да бъдат 

подготвени следните документи: 

 Проект на нормативен акт. 

 Мотиви, съответно доклад към проект на 

нормативен акт. 

 Предварителната оценка на въздействието по 

чл. 20 от ЗНА, когато е приложимо. 

За провеждане на ефективна консултация е 

препоръчително освен задължителните документи 

да бъдат подготвени и: 

 Консултационен документ, включващ: 

 основна информация за консултацията; 

 резюме на предложението; 

 въпроси към участниците. 

 Доклад или друг документ, който съдържа ана-

лиз на състоянието в съответната област, тех-

ническа или научна информация (например 

при проекти за изменения и допълнения на 

нормативни актове – информация за резулта-

тите от прилагането от съответния акт, съг-

ласно чл. 18б от ЗНА). 

 При изменения и допълнения на съществу-

ващи актове, освен проектът, който е обект 

на консултацията е препоръчително да бъде 

подготвен и публикуван консолидиран текст 

на акта. 
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от общинския съвет 

За провеждането на обществената консултация е 

препоръчително да бъде подготвено обявление, 

включващо: 

 обръщение към потенциалните участници; 

 ясно определена цел на консултацията; 

 начало и срок за провеждане на консултаци-

ята; 

 начините получаване на мнения, становища и 

предложения от страна на участниците, вклю-

чително адрес, телефон, факс и адрес на елект-

ронна поща; 

 когато е приложимо, име на координатора на 

консултацията, както и негов електронен адрес 

и телефон за комуникация. 

Провеждане Началото на консултацията се обявява чрез: 

 Публикуване на съответната интернет страница 

– Портала за обществени консултации (когато 

вносител на предложението е кмета на общи-

ната) или на официалната интернет страница 

на общината и/или на общинския съвет, когато 

има такава възможност, на проекта на акт за-

едно с мотивите, съответно доклада, и когато е 

приложимо – предварителната оценка на въз-

действието по чл. 20 от ЗНА. 

За ефективно провеждане на консултацията е 

препоръчително освен задължителното публикуване 

на материалите, обект на консултацията да бъдат 

предприети и следните действия: 

 Публикуване на обявление за консултацията. 
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от общинския съвет 

 Популяризиране на консултацията, включи-

телно: 

 разпространение на прессъобщение за 

началото на консултацията; 

 пряко (индивидуализирано) информи-

ране на идентифицираните участници за 

началото на консултацията; 

 информиране чрез официален профил на 

общината в социалните мрежи, когато 

има такава възможност. 

В хода на провеждане на консултацията е 

препоръчително: 

 Да бъдат предприети мерки за насърчаване на 

участието на идентифицираните участници. 

 Да бъде наблюдавана и документирана дина-

миката на участие, включително медийното 

отразяване на консултацията. 

 Участниците да бъдат информирани за това, че 

техния принос е получен – персонално и/или 

чрез публикуване на съответните мнения/пред-

ложения. 

 Информацията за провеждането на консулта-

цията, включително за активността на участ-

ниците, получените мнения, коментари, пред-

ложения и материали – независимо от начина 

на получаване да бъдат надлежно документи-

рани. 
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от общинския съвет 

Анализ на 

резултатите 

След приключване на консултацията следва да бъде 

направен обективен и безпристрастен анализ на 

получените мнения, съобразно определените цели. 

 Препоръчително е резултатите от направения 

анализ да бъдат обобщени в резюме, съдър-

жащо: 

 Въведение – резюме на темата на консул-

тацията и нейните цели; 

  Резултати от консултацията – кратко 

описание на процеса и статистическо 

обобщение на данните за участието в 

консултацията; 

  Основни констатации – обобщение на 

отговорите по основните въпроси на 

консултацията, включително мотивите 

за приетите или неприетите предложе-

ния; 

  Следващи действия – оценка на приноса 

на консултацията, включително при не-

обходимост предвиждане на следващ 

кръг консултации; подход за адресиране 

на повдигнати въпроси; 

 Приложения – например списък на 

хора/организации, изпратили писмени 

отговори, списък на проведените срещи, 

и други. 

Резултатите от проведената консултация следва да 

бъдат докладвани на органа, инициирал 

консултацията. В общият случай, при внасяне на 

предложения до общинския съвет резюмето за 

проведените консултации следва да бъде част от 

доклада, с който се внася съответния проект. 
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Стандарт за обществени консултации преди внасяне на проект 

на нормативен акт за приемане от общинския съвет 

Обратна 

връзка  

Регламентираната форма за предоставяне на обратна 

връзка за участниците в обществени консултации е: 

 Публикуване на справка по чл. 26, ал. 5 от 

ЗНА за постъпилите предложения заедно с 

обосновка за неприетите предложения на 

официалната интернет страница на общината, 

а когато вносител на предложението е кмета 

на общината и на Портала за обществени 

консултации. 

Срокът за публикуване на обратната връзка зависи 

от спецификата на самата консултация и времето за 

анализ на резултатите от нея, препоръчително е това 

да се направи преди вземането на окончателното 

решение.  

 Препоръчително е при възможност, справката 

да бъде изпратена на участниците, които са из-

разили мнение или са направили предложения. 

 В случаите, когато няма получени мнения или 

предложения е достатъчно публикуване на съ-

общение за това, а не празна таблица.  

Оценка   Препоръчително е периодично да се прави 

преглед и оценка на участието на гражданите, 

юридическите лица и другите заинтересовани 

страни в обществените консултации с оглед 

усъвършенстване на подходите за тяхното 

провеждане и изграждане на взаимно доверие. 



155 

3. ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 

ФИНАНСИ 

Законът за публичните финанси (ЗПФ) урежда бюджетната 

рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси, вклю-

чително съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на об-

щинските бюджети. Бюджетите на общините се приемат от общинс-

ките съвети. Кметовете организират и ръководят съставянето, внася-

нето в общинския съвет, изпълнението на общинския бюджет и изгот-

вят годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет.  

ЗПФ предвижда три процедури за участие на местната общност в 

процесите, свързани с финансовото планиране и управление на общи-

ната: 

→ публично обсъждане на проекта на общински бюджет 

(чл. 84, ал. 6 от ЗПФ); 

→ публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението  

на общинския бюджет (чл. 140, ал. 4 от ЗПФ); 

→ публично обсъждане на план за финансово оздравяване на 

община (чл. 130д, ал. 3, т. 3 от ЗПФ). 

ЗПФ определя общата рамка за прилагането на посочените про-

цедури за публични обсъждания, а конкретния ред се определя от съот-

ветния общински съвет. 

Прегледът на практиките на общините за регламентиране и про-

веждане на процедури за публични обсъждания по ЗПФ, показва при-

лагане на еднотипни подходи и срокове за провеждане на публични об-

съждания по ЗПФ. 
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3.1. Публично обсъждане на проект на общински бюджет и 

на отчет за изпълнението на общинския бюджет 

Съгласно чл. 84, ал. 6 от ЗПФ, кметът на общината следва да 

представи проекта на общински бюджет за публично обсъждане от мес-

тната общност, придружен с регламентираните в ал. 3 разчети.  

Процедурата, предвидена в ЗПФ, изисква датата на обсъждането 

да бъде обявена на официалната интернет страница на общината и в 

местните средства за масово осведомяване, най-малко 7 дни преди са-

мото обсъждане. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен 

от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, 

който се внася общинския съвет заедно с окончателния проект на бю-

джета.  

Съгласно чл. 140 от ЗПФ, кметът на общината изготвя годишния 

отчет за изпълнението на общинския бюджет по показателите, по които 

е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бю-

джетна година го внася за приемане от общинския съвет.  

Председателят на общинския съвет организира публично обсъж-

дане на отчета за изпълнението на общинския бюджет от местната об-

щност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предва-

рително на официалната интернет страница на общината и в местни 

средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда 

по ред, определен от общинския съвет. 

След публичното обсъждане, общинският съвет приема отчета за 

изпълнението на общинския бюджет не по-късно от 30 септември на 

годината, следваща отчетната година. Приетият отчет за изпълнението 

на общинския бюджет и отчетът за сметките за средства от ЕС се пуб-

ликуват на официалната интернет страница на общината. 

Практиките за публично обсъждане от местната общност на про-

екта на общински бюджет, съответно на отчета за изпълнението на 

общинския бюджет са относително еднообразни, независимо че усло-

вията и редът провеждане на този вид обсъждания се определят от 

всеки общински съвет. 
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Стандарти за публично обсъждане на проект на общински 

бюджет и на отчет за изпълнението на общинския бюджет 

Планиране Решение за провеждане на процедурата – 

 Планирането на процедурите по публично 

обсъждане на проекта на общински бюджет и 

на отчета за неговото изпълнение е част от 

бюджетния процес в общината 

Идентифициране на заинтересованите страни и 

техните организации – 

 Адресат на публично обсъждане е местната 

общност.  

Предвид ограничените срокове не е приложимо 

прилагане на цялостния подход за идентифициране 

на заинтересованите страни. 

 Препоръчително е като заинтересовани страни 

да бъдат определени – синдикати, бизнес орга-

низации, неправителствени организации и др. 

Определяне на обхват, цели и очаквания за 

участието в консултациите – 

ЗПФ определя предмета на публичното обсъждане – 

проекта на общински бюджет, съответно на отчета 

за изпълнението на общинския бюджет. 

Целите на публичното обсъждане могат да 

включват: 

 Информиране на местната общност за показа-

телите, включени в проекта на общински бю-

джет, съответно резултатите от изпълнението 

на общинския бюджет. 

 Осигуряване на възможност за местната общ-

ност да изрази мнения и да направи предложе-

ния по представените документи. 

 Други по преценка на кмета на общината. 
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Стандарти за публично обсъждане на проект на общински 

бюджет и на отчет за изпълнението на общинския бюджет 

 Избор на методи за провеждане на процедурата – 

 ЗПФ, определя задължение за провеждане на 

публично присъствено обсъждане на проекта 

на общински бюджет, съответно на отчета за 

изпълнението на общинския бюджет. 

 Публикуване на официалната интернет 

страница на общината и в местни средства за 

масово осведомяване. 

Определяне на времева рамка и график за 

провеждане на процедурата –  

 Срокът за провеждане на публичното 

обсъждане на проекта за бюджет за 

съответната година е 20 работни дни от 

обнародването на Закона за държавния 

бюджет за съответната година. 

 Минимален срок – 7 дни преди самото 

обсъждане (чл. 84, ал. 6, съответно чл. 140, 

ал. 4 от ЗПФ). 

Ресурси за провеждане на процедурата – 

 Препоръчително е при планиране на процеду-

рата да бъде направена оценка на необходи-

мите ресурси за нейното провеждане и съот-

ветно – тези ресурси да бъдат осигурени. 

Подготовка на документи, свързани с 

провеждането на процедурата – 

За провеждането на публичното обсъждане, следва 

да бъдат подготвени следните документи: 

 Проект на общински бюджет, съответно отчет 

за изпълнението на общинския бюджет. 
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Стандарти за публично обсъждане на проект на общински 

бюджет и на отчет за изпълнението на общинския бюджет 

 Покана, включваща: 

 дата, час и място на провеждане на об-

съждането; 

 адрес на официална интернет страница 

на общината, където са публикувани ма-

териалите за обсъждането, както и други 

релевантни документи; 

 информация за начина и сроковете за 

представяне на предложения и стано-

вища – обикновено адреса на общината 

и адрес на електронна поща. 

Добра практика на някои общини е: 

 Публикуване отделен материал (гражданско 

резюме), представящ в достъпен за гражданите 

формат и вид основните показатели по проекта 

за бюджет, съответно основните резултати от 

изпълнението на бюджета 

Провеждане  Публично уведомяване чрез официалната 

интернет страница на общината и чрез местни 

средства за масово осведомяване. 

 Препоръчителна добра практика е изпраща-

нето на покани за участие на конкретни заин-

тересовани лица. 

 Провеждане на публичното обсъждане. 

 За постъпилите предложения се съставя 

протокол, който се внася в общинския съвет 

заедно с окончателния проект на бюджета. 
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Стандарти за публично обсъждане на проект на общински 

бюджет и на отчет за изпълнението на общинския бюджет 

Анализ на 

резултатите 

ЗПФ не определя конкретен ред за разглеждане на 

резултатите от публичното обсъждане.  

 Протоколът от публичното обсъждане се внася 

в общинския съвет заедно с окончателния 

проект на бюджета. 

 Препоръчително е резултатите от проведеното 

публично обсъждане, включително изразените 

мнения и направени предложения (ако има та-

кива) да бъдат обобщени и да бъде изготвена 

справка за приетите, съответно неприетите 

предложения. 

Обратна 

връзка  

ЗПФ не определя конкретна форма за предоставяне 

на обратна връзка за участниците в публичното 

обсъждане и неговите резултати.  

 Препоръчително е след приключването на об-

съждането протоколът от публичното обсъж-

дане да бъде публикуван на официалната ин-

тернет страница на общината. 

 Препоръчително е след окончателното прие-

мане на съответното решение от страна на об-

щинския съвет да бъде публикувана информа-

ция, отрязваща и приноса на участниците в об-

съжданията. 

Оценка   Препоръчително е информацията за участието 

на местната общност в процедурите по пуб-

лично обсъждане на проекта на общински бю-

джет, съответно на отчета за изпълнението на 

общинския бюджет да бъде включена в перио-

дичния преглед и оценката на участието на 

местната общност в различни форми на взаи-

модействие с общината. 
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3.2. Публично обсъждане на проект на план за финансово оз-

дравяване на община 

Законът за публичните финанси предвижда откриване на проце-

дура за финансово оздравяване за общини с финансови затруднения. 

Законът определя критериите (чл. 130а, ал. 1), въз основа на които се 

приема, че общината е във финансово затруднение. Отговорността за 

периодична оценка на финансовото състояние на общината е на съот-

ветния кмет на община, който при установяване на съответните пред-

поставки, в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че общината се 

намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет от-

криване на процедура за финансово оздравяване.  

Съгласно чл. 130д, ал. 3 от ЗПФ в 10-дневен срок от уведомява-

нето общинският съвет с решение, прието с мнозинство повече от по-

ловината от общия брой на общинските съветници: 

→ открива процедурата за финансово оздравяване; 

→ възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да про-

веде публично обсъждане на плана с местната общност; 

→ определя срок за изготвянето на плана, който не може да 

бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за про-

веждане на публичното обсъждане, който не може да бъде 

по-кратък от 14 дни. 

В 20-дневен срок след провеждане на публичното обсъждане об-

щинският съвет с решение определя срока на процедурата по финан-

сово оздравяване и приема план за финансово оздравяване (чл. 130д, 

ал. 4 от ЗПФ). 

Планът за финансово оздравяване съдържа: 

→ система от критерии и финансови показатели за наблюде-

ние, с цел постигане на финансова устойчивост и стабил-

ност на общинските финанси; 

→ индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането 

на целеви стойности по показателите за ефективност, в т.ч. 

мерки за оптимизиране на структурата и числеността на 

персонала, и график за изпълнението им; 
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→ управленските, организационните, правните, финансовите, 

техническите и другите действия за осъществяването на 

плана, включително мерки за подобряване на събирае-

мостта на местните приходи; 

→ оценка за влиянието на плана върху предоставяните ус-

луги; 

→ други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на 

общината. 

В Плана за финансово оздравяване се определят отговорностите 

на кмета на общината и на общинския съвет за изпълнението на пред-

видените в него мерки и дейности. 

В някои общини в Наредбата по чл. 82, ал. 1 от ЗПФ са включени 

и конкретни текстове, свързани с процедурата за финансово оздравя-

ване за общини с финансови затруднения, включително за реда за про-

веждане на публично обсъждане на проекта на план за финансово озд-

равяване. Практиките на българските общини показват, че тази ad hoc 

процедура се изпълнява чрез публикуване на покана обсъждане на про-

екта на План за финансово оздравяване, включваща: 

→ дата, час и място на провеждане на обсъждането – обикно-

вено зала в общинската администрация; 

→ информация за място (най-често официалната интернет 

страница на общината), където местната общественост 

може да се запознае с проекта на план за финансово оздра-

вяване и други релевантни документи; 

→ информация за начина на представяне на предложения и 

становища – обикновено адреса на общината и адрес на 

електронна поща. 

ЗПФ, а и общинските наредби определят предмета на публичното 

обсъждане, но не и неговите цели, не е предвиден и ред за публикуване 

на информация (или протокол) за резултатите от общественото обсъж-

дане. 
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Стандарт за публично обсъждане на проект на план за 

финансово оздравяване на община 

Планиране Решение за провеждане на процедурата – 

 Общинският съвет взема решение за 

провеждане на публично обсъждане на 

проекта на План за финансово оздравяване на 

общината с местната общност. 

Идентифициране на заинтересованите страни и 

техните организации – 

 Адресат на публично обсъждане е местната 

общност.  

Предвид ограничените срокове не е приложимо 

прилагане на цялостния подход за идентифициране 

на заинтересованите страни. 

Определяне на обхват, цели и очаквания за 

участието в консултациите – 

Законът за публичните финанси определя предмета 

на публичното обсъждане – разработения от кмета 

на общината проект на План за финансово 

оздравяване на общината.  

Целите на публичното обсъждане могат да 

включват: 

 Информиране на местната общност за мерките 

включени в проекта на План за финансово озд-

равяване на общината. 

 Осигуряване на възможност за местната общ-

ност да изрази мнения и да направи предложе-

ния по проекта на План за финансово оздравя-

ване на общината. 

 Други по преценка на кмета на общината. 
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Стандарт за публично обсъждане на проект на план за 

финансово оздравяване на община 

 Избор на методи за провеждане на процедурата – 

 Законът за публичните финанси, определя 

задължение за провеждане на публично 

присъствено обсъждане на проекта на План за 

финансово оздравяване на общината. 

Определяне на времева рамка и график за 

провеждане на процедурата –  

 Минимален срок – 14 дни след отправяне на 

покана за публичното обсъждане и 

осигуряване на достъп до проекта на План за 

финансово оздравяване на общината 

(чл. 130д, ал. 3, т. 3 от ЗПФ). 

Ресурси за провеждане на процедурата – 

 Препоръчително е при планиране на процеду-

рата да бъде направена оценка на необходи-

мите ресурси за нейното провеждане и съот-

ветно – тези ресурси да бъдат осигурени. 

Подготовка на документи, свързани с 

провеждането на процедурата – 

За провеждането на публичното обсъждане, следва 

да бъдат подготвени следните документи: 

 Проект на План за финансово оздравяване на 

общината, в случаите, при които общината 

има просрочени задължения, към плана се 

прилага програма за изплащане на 

просрочените задължения на общината. 
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Стандарт за публично обсъждане на проект на план за 

финансово оздравяване на община 

 Добра практика е изготвянето на покана, 

включваща: 

 дата, час и място на провеждане на об-

съждането; 

 информация за място (най-често офици-

алната интернет страница на общината), 

където местната общественост може да 

се запознае с проекта на План за финан-

сово оздравяване и други релевантни до-

кументи; 

 информация за начина на представяне на 

предложения и становища – обикновено 

адреса на общината и адрес на елект-

ронна поща. 

Провеждане  Препоръчително е информация за публичното 

обсъждане да бъде публикувана и на официал-

ната интернет страница на общината. 

 Провеждане на публичното обсъждане. 

 Препоръчително е резултатите от проведеното 

публично обсъждане да бъда протоколирани, а 

самия протокол да бъде публикуван на офици-

алната интернет страница на общината. 

Анализ на 

резултатите 

Законът за публичните финанси не определя 

конкретен ред за разглеждане на резултатите от 

публичното обсъждане.  

 Препоръчително е резултатите от проведеното 

публично обсъждане, включително изразените 

мнения и направените предложения (ако има 

такива) да бъдат обобщени и включени в док-

лада, с който проекта на План за финансово оз-

дравяване на общината се внася за приемане в 

общинския съвет. 
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Стандарт за публично обсъждане на проект на план за 

финансово оздравяване на община 

 Препоръчително е да бъде изготвена справка 

за приетите и неприетите предложения. 

Обратна 

връзка  

ЗПФ не определя конкретна форма за предоставяне 

на обратна връзка за участниците в публичното 

обсъждане и неговите резултати.  

 Препоръчително след приключването на об-

съждането справка за изразените мнения да 

бъде публикувана на официалната интернет 

страница на общината. 

 Кметът на общината след изтичането на всяко 

тримесечие в сроковете по чл. 133, ал. 5 от 

ЗПФ публикува на официалната интернет 

страница на общината информация за 

изпълнението на Плана за финансово 

оздравяване. 

Оценка   Препоръчително е информацията за участието 

на местната общност в процедурата да бъде 

включена в периодичния преглед и оценка на 

участието на гражданите, юридическите лица 

и другите заинтересовани страни в различни 

форми на взаимодействие с общината. 
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4. ОБСЪЖДАНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ 

Законът за общинския дълг (ЗОД) урежда условията и редът за 

поемането на общински дълг и за издаването на общински гаранции, 

както и видовете общински дълг. Предложения за поемане на дългос-

рочен или краткосрочен дълг се внасят от кмета на общината. Предло-

женията се разглеждат и одобряват от съответния общински съвет. 

Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отго-

варя на следните условия: 

→ проектът да е от полза на местната общност; 

→ да е придружено от пълно описание на проекта – наимено-

вание, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани 

срокове за реализация и социално-икономически анализ на 

очакваните резултати от осъществяването на проекта; 

→ да е приложено подробно описание на всички финансови 

параметри на проекта - всички източници на финансиране 

на проекта и размер на съответния финансов ресурс, мак-

симален размер на дълга, срокове и начини за усвояването 

му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на 

разходите за консултантски и административно-управлен-

ски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на 

дълговото финансиране и на разходите по обслужването на 

дълга върху бюджета на общината; 

→ проектът да е предложен за обсъждане на местната общ-

ност, чиито становища и предложения са неразделна част 

от предложението. 

Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е 

придружено с описание на финансовите параметри на дълга – размер, 

срокове, начини и намерения за усвояването му, лихвени условия, на-

мерения за погасяване, източници за погасяване, влияние на дълговото 

финансиране и на разходите за неговото обслужване върху бюджета на 

общината (чл. 16 от ЗОД).  
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Законът изисква преди внасяне на предложението на кмета на об-

щината за поемане на дългосрочен дълг, то задължително да бъде пред-

ставено за обсъждане на местната общност. Получените/изразните ста-

новища и предложения на местната общност са неразделна част от 

предложението (чл. 14, т. 4 от ЗОД). 

Предвидената в ЗОД процедура включва оповестяване на про-

екта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг чрез покана за об-

съждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа 

общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на фи-

нансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане 

на обсъждането. Поканата се публикува в един местен или регионален 

вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на об-

щината. Датата на обсъждането на проекта трябва да бъде най-малко 

един месец преди разглеждане на предложението от общинския съвет. 

Според чл. 15, ал. 3 от ЗОД обсъждането се провежда при условия 

и по ред, определени с наредба, приета от общинския съвет. За изразе-

ните становища и постъпилите предложения се съставя протокол, 

който е неразделна част от предложението на кмета за поемане на дъл-

госрочен дълг. 

Практиките, свързани с обсъждания от местната общност на 

предложения за поемане на общински дълг са относително еднооб-

разни. 
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Стандарт за обсъждания по Закона за общинския дълг 

Планиране Решение за провеждане на процедурата – 

При установяване на необходимост от поемането на 

общински дълг е препоръчително: 

 Да бъде определена е организацията и отго-

ворните служители за планиране, провеждане 

и оценка на обсъждането с местната общност. 

 Да бъдат предвидени сроковете за изпълнение 

на задължението по ЗОД и съответната на-

редба на общинския съвет. 

Идентифициране на заинтересованите страни и 

техните организации – 

 Адресат на обсъждането е местната общност.  

 В зависимост от предназначението на общинс-

кия дълг е препоръчително, възможно най-

рано да бъдат определени и конкретни заинте-

ресовани страни. 

 При разработването на проекта е препоръчи-

телно предприемане на действия за предвари-

телно установяване на мнението на заинтере-

сованите страни, както и техните организации, 

с оглед установяване на неговите ползи за мес-

тната общност. 

 Определяне на обхват, цели и очаквания за 

обсъждането – 

Обхватът на обсъждането се определя съобразно 

спецификите на проекта, който се предвижда да бъде 

финансиран с поемане на общински дълг.  

Целите на обсъждането са свързани с 

идентифициране на ползите за местната общност от 

реализацията на проекта, както и потенциални 
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Стандарт за обсъждания по Закона за общинския дълг 

рискове, които могат да засегнат права, свободи или 

законни интереси на местната общественост. 

Очакванията от участието в консултациите могат да 

включват:  

 Събиране на данни и информация за ползите 

от проекта за местната общност. 

 Получаване на становища и предложения по 

проекта и неговите характеристики. 

 Постигане на консенсус за поемане на общин-

ски дълг за реализация на проекта.  

Избор на методи за провеждане на процедурата – 

 Законът за общинския дълг, определя 

задължение за провеждане на публично 

присъствено обсъждане на предложението за 

поемане на общински дълг. 

При определяне на методите за обсъждане на 

предложение за поемане на общински дълг е 

препоръчително, когато това е оправдано, да бъдат 

предвидени допълнителни възможности за участие, 

например: 

 участие в общински консултативни органи;  

 участие в заседания на комисии на общинския 

съвет; 

 експертни обсъждания с представители на за-

интересованите страни. 

Участниците в обсъждането могат да правят 

предложения и да изразят становища по 

предложението за поемане на общински дълг. В 

процеса на планиране на обсъждането следва да 

бъдат определени начините за получаване на 

предложенията и/или становищата на участниците.  
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 Препоръчително е да бъдат предвидени повече 

от един начин за получаване на предложенията 

и/или становищата на участниците, например 

чрез: 

 официалната интернет страница на об-

щината, когато има такава възможност; 

 електронна поща до предварително 

обявен адрес; 

 официална кореспонденция до общинс-

ката администрация; 

 други подходящи начини. 

 Препоръчителна добра практика е осигуря-

ване на място за свободен достъп до материа-

лите по проекта, както и време за обществен 

достъп до документацията, а при необходи-

мост и определяне на лица за контакти. 

Определяне на времева рамка и график за 

провеждане на процедурата –  

Времевата рамка на обсъждането следва да бъде 

съобразена и съгласувана с цялостния процес за 

разработване на предложението за поемане на 

общински дълг и да определя продължителността и 

графика на обсъждането.  

 Датата на обсъждането на проекта е най-малко 

един месец преди разглеждането на 

предложението от общинския съвет (чл. 15, 

ал. 2 от ЗОД). 

 При определяне на продължителността на 

процедурата е препоръчително да бъде отче-

тено наличието на неработни дни. 
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 Графикът следва да включва всички предви-

дени методи и форми за участие в процеду-

рата, включително място за свободен достъп 

до материалите по проекта, както и време за 

обществен достъп до документацията. 

Ресурси за провеждане на процедурата – 

 Препоръчително е при планиране на процеду-

рата да бъде направена оценка на необходи-

мите ресурси за нейното провеждане и съот-

ветно – тези ресурси да бъдат осигурени. 

 Подготовка на документи, свързани с 

провеждането на процедурата – 

За провеждането на обсъждането следва да бъдат 

подготвени следните документи: 

 Предложението за поемане на общински дълг. 

 Пълно описание на проекта – наименование, 

цели, технико-икономическа обосновка, 

очаквани срокове за реализация и социално-

икономически анализ на очакваните резултати 

от осъществяването на проекта. 

 Подробно описание на всички финансови 

параметри на проекта – всички източници на 

финансиране на проекта и размер на 

съответния финансов ресурс, максимален 

размер на дълга, срокове и начини за 

усвояването му, лихвени условия, намерения 

за погасяване, размер на разходите за 

консултантски и административно-

управленски услуги, източници за погасяване 

на дълга, влияние на дълговото финансиране и 

на разходите по обслужването на дълга върху 

бюджета на общината. 
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 Покана за обсъждането, включваща:  

 общи параметри на проекта – предназна-

чение, стойност, начин на финансиране 

и на обезпечаване; 

 място и дата на провеждане на обсъжда-

нето. 

За ефективно провеждане на обсъждането по 

предложението за поемане на общински дълг е 

препоръчително освен задължителните документи 

да бъдат подготвени и: 

 Гражданско резюме на предложението, което 

на разбираем език представя проекта. 

 В зависимост от спецификата на проекта – гра-

фични и други материали. 

Провеждане  Публично уведомяване чрез официалната 

интернет страница на общината и чрез местни 

средства за масово осведомяване. 

 Препоръчителна добра практика е изпраща-

нето на покани за участие на конкретни заин-

тересовани лица. 

 Препоръчителна добра практика е осигуря-

ване на място за свободен достъп до материа-

лите по проекта, както и време за обществен 

достъп до документацията, а при необходи-

мост и определяне на лица за контакти. 

 Провеждане на публичното обсъждане. 

 Получените/изразните становища и 

предложения на местната общност се 

протоколират и са неразделна част от 

предложението. 
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Анализ на 

резултатите 

ЗОД не определя конкретен ред за разглеждане на 

резултатите от обсъждането на предложението за 

поемане на общински дълг:  

 Получените/изразните становища и 

предложения на местната общност са 

неразделна част от предложението при 

неговото внасяне за разглеждане и одобрение 

от общинския съвет. 

Обратна 

връзка  

Обратната връзка следва да бъде публикувана 

възможно най-скоро след провеждането на 

обсъждането на официалната интернет страница, 

където е публикувана първоначалната информация 

него.  

Препоръчително е след приключване на 

обсъждането на официалната интернет страница на 

общината: 

 Да бъде публикуван протокола с изразените 

становища и постъпилите предложения, преди 

разглеждане на предложението от общинския 

съвет. 

 Да бъде публикувана информация след окон-

чателното приемане на решението от страна на 

общинския съвет. 

Оценка   Препоръчително е в рамките на общия прег-

лед и оценка на участието на гражданите, юри-

дическите лица и другите заинтересовани 

страни в различни форми за консултиране/об-

съждане да бъдат анализирани и обществените 

обсъждания и активността на местната общ-

ност по въпросите, свързани с поемането на за-

дължения от страна на общината. 
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5. ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЛАСТТА НА УСТРОЙСТВОТО НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

Законът за устройство на територията (ЗУТ) урежда общест-

вените отношения, свързани с устройството на територията, инвести-

ционното проектиране и строителството в Република България, и опре-

деля ограниченията върху собствеността за устройствени цели.  

Устройството на територията е пространствен израз на икономи-

ческата, социалната, културната и екологичната политика за постигне 

по-добро организиране на пространството, както и взаимовръзка между 

икономическите и социалните дейности, защитата на околната среда и 

подобряването на качеството на живота. 

Основните документи, които определят предназначението и на-

чин на устройство на отделните структурни части на съответните тери-

тории са общите и подробните устройствени планове (чл. 103 от ЗУТ). 

Общите устройствени планове (ОУП) са основа за цялостното 

устройство на териториите на общините, на части от тях или на отделни 

населени места с техните землища. Предвижданията на ОУП определят 

общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, 

видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазва-

нето на околната среда и обектите на културно-историческото наслед-

ство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени 

планове (чл. 104, ал. 1 ЗУТ). 

Подробните устройствени планове (ПУП) конкретизират уст-

ройството и застрояването на териториите на населените места и зем-

лищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на 

ПУП са задължителни за инвестиционното проектиране. 

Изискванията към обема и съдържанието на устройствените пла-

нове, които се създават за територията на Република България е опре-

делено с Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
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устройствените планове, издадена от министъра на регионалното раз-

витие и благоустройството18 на основание чл. 117, ал. 1 от ЗУТ.  

Подробно са разгледани специфичните правила за разработване 

на ОУП и регламентираните възможности за участие на гражданите в 

този процес, тъй като съответния ред за разработване на ПУП е анало-

гичен с представената процедура по АПК, като е предвидено обявлени-

ето за разработения проект на ПУП да бъде обнародвано в „Държавен 

вестник“. 

Процедурата по изработване на проект за ОУП започва с решение 

на съответния общински съвет, прието по предложение на кмета на об-

щината, придружено от предварително подготвено задание за изработ-

ване на ОУП (чл. 124, ал. 1 от ЗУТ). За ОУП на селищно образувание с 

национално значение и на общините по Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие разрешение за изработване на плана се 

дава със заповед на министъра на регионалното развитие и благоуст-

ройството. 

Заданията за изработване на ОУП се внасят в Министерството на 

околната среда и водите или в съответната регионална инспекция по 

околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по 

реда на Глава шеста и Глава седма, Раздел I от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообра-

зие (ЗБР). Екологичната оценка е част от ОУП. 

Прилагането на стандартите за провеждане на обществени 

консултации е онагледено за общата процедура по изработване на про-

ект за ОУП, при която възложител е кмета на общината. 

Решението на общинския съвет, с което се одобрява и заданието 

по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проекта за ОУП се разгласява с 

обявление, което се поставя на определените за това места в сградата 

на общината, района или кметството, както и на други подходящи места 

                                                      
18 обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г., последни промени бр. 11 от 2015 г., в сила от 10.02.2015 г. 
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в съответната територия – предмет на плана, и се публикува на офици-

алната интернет страница на общината и в един местен вестник.  

Проучването и проектирането на устройствени планове, както и 

изборът на устройствена концепция за тях, се възлагат по реда на  

Закона за обществените поръчки (чл. 126, ал. 1 от ЗУТ), след решени-

ето на общинския съвет за изработване на проект за ОУП. 

Проучвателните и проектни работи за съставяне на ОУП се из-

вършват в две фази: 

→ изработване на предварителен проект; 

→ изработване на окончателен проект. 

Практика е в процеса на изработване на ОУП да бъдат провеж-

дани консултации и обсъждания с местната общност. 

Съгласно чл. 127 от ЗУТ, изработеният проект за ОУП се публи-

куват на официалната интернет страница на съответната община и под-

лежи на обществено обсъждане преди внасянето им в експертните съ-

вети по устройство на територията. Възложителят на проекта органи-

зира и провежда общественото обсъждане, като: 

→ с обявление разгласява мястото, датата и часа на провеж-

дане общественото обсъждане 

→ обявлението се: 

 поставя на определените за това места в сградата на об-

щината, района или кметството, както и на други пред-

варително оповестени обществено достъпни места в 

съответната територия – предмет на плана; 

 публикува на официалната интернет страница на об-

щината; 

 публикува в един национален всекидневник и в един 

местен вестник.  

На общественото обсъждане се води писмен протокол, който се 

прилага към документацията за експертния съвет по устройство на те-

риторията и за общинския съвет.  
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В градовете с районно деление обществени обсъждания се орга-

низират задължително във всички райони.  

Процедурата за общественото обсъждане по чл. 127 от ЗУТ се 

съвместява с консултациите по екологичната оценка и/или оценката за 

съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда 

по ЗООС и/или ЗБР, и съответната подзаконова уредба, включително 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми (Наредба за ЕО). 

Освен общественото обсъждане, важно задължение за съответ-

ната община е да проведе и съгласуване на проектоплана. Проектът за 

ОУП се съгласува със заинтересуваните централни и териториални ад-

министрации, а при необходимост – и със специализираните контролни 

органи и експлоатационните дружества. Съгласуването включва: 

→ издаване на необходимите актове при условията, по реда и 

в сроковете, определени в специален закон; или 

→ издаване на писмени становища и/или участие на предста-

вители на заинтересовани ведомства в заседанието на екс-

пертния съвет по устройство на територията, когато за съг-

ласуването не се изисква издаване на конкретен акт. 

Преди разглеждането от общинския съвет, проектът за ОУП се 

приема от общинския експертен съвет по устройство на територията. 

ОУП се одобрява от общинския съвет по доклад на кмета на общината. 

Решението на общинския съвет се изпраща в 7-дневен срок от приема-

нето му на областния управител, който може в 14-дневен срок от полу-

чаването да върне незаконосъобразното решение за ново обсъждане 

или да го оспори пред съответния административен съд при условията 

и по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Решението на общинския съвет се изпраща за обна-

родване в „Държавен вестник“, ако не е върнато за ново обсъждане или 

не е оспорено пред съответния административен съд, а ако е оспорено 

– след приключване на съдебното производство.  

Одобреният ОУП се публикува на официалната интернет стра-

ница на съответната община. 
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Кметът на общината представя за приемане от общинския съвет 

ежегоден доклад за изпълнението на ОУП на общината, съответно на 

населеното място или селищното образувание, и прави предложения за 

изменение на плана, ако такова се налага. 
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Планиране Решение за провеждане на процедурата – 

 Решение на съответния общински съвет за 

изработване на проект за ОУП (чл. 124, ал. 1 

от ЗУТ). 

Решенията на общинския съвет се разгласяват с 

обявление, което се поставя на определените за това 

места в сградата на общината, района или кметст-

вото, както и на други подходящи места в съответ-

ната територия - предмет на плана, и се публикуват 

на официалната интернет страница на общината 

(чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ). 

Спецификата на процеса по разработване на проект 

за ОУП и съвместяването с процедурата с изработва-

нето на екологичната оценка, която е част от про-

екта, предполага провеждане на серия консултации и 

обществени обсъждания със заинтересованите 

страни и преди регламентираното общественото об-

съждане на вече разработения проект за ОУП 

(чл. 127 от ЗУТ) в тази връзка е препоръчително: 

 При разработване на схемата за консултации 

по чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО да включва 

предвидените начини за провеждане на кон-

султации по чл. 20, ал. 2, 3 и 5 и общественото 

обсъждане по чл. 21 от Наредбата за ЕО, съот-

ветно по чл. 127 от ЗУТ. 

 Схемата за консултации по чл. 19, ал. 3 от На-

редбата за ЕО, следва да обхваща на цялостния 

процес по разработването на проекта за ОУП, 

като възможно най-рано е препоръчително: 

 да бъде определена организацията и от-

говорните служители за планиране, 
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провеждане и оценка на консултациите и 

обществените обсъждания. 

 да бъдат предвидени сроковете за изпъл-

нение на задълженията за включване на 

гражданите, юридическите лица и дру-

гите заинтересовани страни. 

Провеждането на консултациите и обществените об-

съждания със заинтересованите страни е задължите-

лен етап от разработването на проекта за ОУП, съот-

ветно изработването екологичната оценка, която е 

част от проекта. 

Идентифициране на заинтересованите страни – 

При планиране на цялостния процес за консултации 

и обществено обсъждане на проект за ОУП следва да 

бъдат адресирани, както конкретни заинтересовани 

страни – субекти, за които се очаква да бъдат пряко 

засегнати от мерките, предвидени в плана, така и об-

ществеността от съответната територия. При опреде-

ляне на потенциалните участници в общественото 

обсъждане на проект за ОУП, е препоръчително: 

 Да бъдат определени категориите заинтересо-

вани страни. 

 Да бъдат установени специфичните характе-

ристики заинтересовани страни, включително 

групиране по различни показатели (напр. 

микро, малки или средни предприятия), и т.н., 

за да бъде осигурено включване на всички ка-

тегории заинтересовани страни по балансиран 

начин. 
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 Да бъде направен анализ на заинтересованите 

страни, чрез който да бъдат установени вида и 

степента на въздействие на мерките, предви-

дени в проекта за ОУП; един от инструментите 

за онагледяване на потенциалните роли и по-

зиции на заинтересованите страни в процеса 

на консултации и обществено обсъждане е из-

готвянето на карта на заинтересованите страни 

(stakeholders mapping). 

 Да бъдат определени лица и/или групи, които 

имат експертни и/или технически познания, 

или информация в съответната област и могат 

да допринесат за качеството на консултациите 

и общественото обсъждане. 

 Спецификата на процеса по разработване на 

проект за ОУП предполага провеждане на об-

ществени обсъждания и консултации със заин-

тересованите страни и преди, регламентира-

ното общественото обсъждане на вече разра-

ботения проект за ОУП (чл. 127 от ЗУТ). 

Самият процес на идентифициране на заинтересова-

ните страни може да включва и предварителни 

срещи с тях и обсъждане на цялостния процес за 

консултации и обществено обсъждане. 

Определянето на заинтересованите страни осигурява 

възможност за ефективна подготовка на цялостния 

процес на консултиране, включително провеждането 

на задължителното обществено обсъждане, както и 

за избор на подходящите методи за включване 

идентифицираните заинтересовани страни, 

съобразно етапите на работата по проекта за ОУП. 
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 Определяне на обхват, цели и очаквания от 

консултациите и обществените обсъждания – 

Обхватът на цялостния процес за консултации и об-

ществено обсъждане се определя от комплексния ха-

рактер на процеса по изработване на проект за ОУП, 

включително изработването на екологична оценка, 

като част от плана.  

Най-общо целите на консултационния процес са 

свързани с идентифициране на потенциални рис-

кове, които биха могли да засегнат права, свободи 

или законни интереси на конкретни заинтересовани 

страни и/или на местната общност като цяло, съби-

ране на данни и информация, осигуряване на баланс 

между различни интереси и др. 

Очакванията от участието в консултационния 

процес могат да бъдат:  

 Събиране на данни и информация, свързани с 

проекта за ОУП. 

 Сравняване на варианти за решения и избор на 

предпочитан вариант за решение. 

 Получаване на мнения, предложения или въз-

ражения по отношение на предлаганите под-

ходи и начини за решаване на въпросите, ко-

ито са в обхвата на проекта за ОУП. 

 Постигане на консенсус по отношение на 

предвижданията в проекта за ОУП. 
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 Избор на методи за провеждане на процедурата – 

Процесът на изработване на проект на ОУП и на 

екологична оценка, като част от плана, има комплек-

сен характер и включва изследователски и проучва-

телно-проектантски дейности, осъществявани от 

мултидисциплинарни екипи. 

Изборът на методи за включване на местната общ-

ност в процеса следва да бъде направен при отчи-

тане на определените цели и обхвата на ОУП. Кон-

султациите и обществените обсъждания във връзка с 

разработването на проекта за ОУП, могат да се про-

веждат чрез: 

 официалната интернет страница на общината: 

 за текущо информиране за хода на раз-

работване на проекта за ОУП; 

 за комуникация, ако е налице такава въз-

можност. 

 заседания на консултативни органи към общи-

ната; 

 срещи със заинтересованите страни; 

 фокус групи; 

 изследвания на общественото мнение; 

 интервюта с представители на заинтересова-

ните страни; 

 други подходящи форми съгласно специфи-

ката на предмета на обсъжданите въпроси. 

При определяне на методите е препоръчително, 

когато това е оправдано, да бъдат предвидени повече 

от един начин за включване на заинтересованите 

страни. 
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В процеса на планиране на консултационния процес 

следва да бъдат определени начините за получаване 

на предложенията и/или становищата на 

участниците: 

 Чрез официалната интернет страница на общи-

ната, ако има такава възможност.  

 Препоръчително е да бъдат предвидени повече 

от един начин за получаване на предложенията 

и/или становищата на участниците, например: 

 електронна поща до предварително 

обявен адрес; 

 официална кореспонденция до съответ-

ната администрация; 

 Други подходящи начини, в зависимост от 

предвидените начини за провеждане на кон-

султационния процес. 

Определяне на времева рамка и график за 

провеждане на процедурата –  

Цялостния консултационен процес може да бъде 

представен в Схемата за консултации по чл. 19, ал. 3 

от Наредбата за ЕО и да обхваща всички предвидени 

начини за провеждане на консултации по чл. 20, 

ал. 2, 3 и 5 от Наредбата за ЕО и общественото об-

съждане по чл. 21 от Наредбата за ЕО, съответно по 

чл. 127 от ЗУТ. 

ЗУТ не определя изисквания към сроковете за про-

веждане на общественото обсъждане, същевременно 

съвместяването с процедурата по изготвяне на еко-

логична оценка, като част от ОУП следва да бъдат 

спазвани следните минимални срокове: 
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 Минимални срокове: 

 30 дни за изразяване на становище (чл. 

20, ал. 1, т. 1, буква „в“ от Наредбата за 

ЕО); 

 общественото обсъждане се провежда 

най-малко 7 дни след писмено уведомя-

ване на заинтересованите лица за него 

(чл. 21, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ЕО). 

 При определяне на срокове за консултации 

или време за обсъждане е препоръчително да 

бъде отчетено наличието на неработни дни. 

 Графикът следва да включва всички предви-

дени методи и форми за провеждане на кон-

султационния процес, включително датите на 

планираните обществени обсъждания. 

Ресурси за провеждане на процедурата – 

 Препоръчително е при планиране на процеду-

рата да бъде направена оценка на необходи-

мите ресурси за нейното провеждане и съот-

ветно – тези ресурси да бъдат осигурени. 

Подготовка на документи, свързани с 

провеждането на процедурата – 

За провеждането на консултационния процес във 

връзка с изработването на проект за ОУП, съобразно 

планираната динамика на процеса е необходимо за 

всеки етап от консултационния процес да бъдат 

подготвени съответните документи, които 

представят: 

 преглед на напредъка; 

 постигнатите етапни резултати; 
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 теми и въпроси за дискусия; 

 други. 

За провеждането на общественото обсъждане на 

проекта за ОУП по чл. 127 от ЗУТ следва да бъдат 

подготвени следните документи: 

 Проект на ОУП, включително неговата 

екологична част (ЕО). 

 Обявление за общественото обсъждане, 

включваща мястото, датата и часа на 

провеждане общественото обсъждане.  

За ефективно провеждане на обсъждането по 

проекта за ОУП е препоръчително освен 

задължителните документи да бъдат подготвени и: 

 Гражданско резюме на проекта за ОУП, ко-

ето на разбираем език представя основните па-

раметри и характеристиките на проекта. 

 В зависимост от специфичните аспекти на про-

екта за ОУП – графични и други материали. 

Провеждане  Обявление за общественото обсъждане на 

проекта за ОУП: 

 поставено на определените за това места 

в сградата на общината, района или 

кметството, както и на други предвари-

телно оповестени обществено достъпни 

места в съответната територия – предмет 

на плана; 

 публикувано на официалната интернет 

страница на общината; 

 публикувано в един национален всекид-

невник и в един местен вестник.  
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 Препоръчителна добра практика е изпраща-

нето на покани за участие на конкретни заин-

тересовани лица. 

 Препоръчителна добра практика е осигуря-

ване на място за свободен достъп до материа-

лите по проекта, време за обществен достъп до 

документацията, както и определяне на лица за 

контакт. 

 Провеждане на общественото обсъждане. 

 в градовете с районно деление общест-

вени обсъждания се организират задъл-

жително във всички райони. 

 На общественото обсъждане се води писмен 

протокол, който се прилага към документаци-

ята за експертния съвет по устройство на тери-

торията и за общинския съвет. 

Анализ на 

резултатите 

ЗУТ не определя изисквания за конкретен анализ на 

резултатите от общественото обсъждане. Протокола 

от общественото обсъждане е част от документите, 

който се разглеждат от експертния съвет по 

устройство на територията и общинския съвет при 

приемането на проекта на ОУП. 

 Препоръчително е резултатите от проведеното 

обществено публично обсъждане, включи-

телно изразените мнения и направени предло-

жения да бъдат обобщени и включени в док-

лада, с който проекта на ОУП се внася за прие-

мане от общинския експертен съвет по уст-

ройство на територията и от общинския съвет. 

 Препоръчително е да бъде изготвена справка 

за приетите и неприетите предложения. 
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Обратна 

връзка  

Регламентираната обратна връзка за участниците в 

обществените обсъждания на проект за ОУП 

включва изготвяне на писмен протокол, който се 

прилага към документацията за експертния съвет по 

устройство на територията и за общинския съвет. 

 Препоръчително е протоколът да бъде публи-

куван на страницата на общината, както и да 

бъде отразено приемането или неприемането 

на направените предложения. 

Форма на последваща обратна връзка е 

предвиденото изготвяне на: 

 Ежегоден доклад за изпълнението на ОУП, 

съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.  

Оценка   Препоръчително е информацията за участието 

на местната общност в процедурите по общес-

твено обсъждане на проект за ОУП да бъде 

включена в периодичния преглед и оценката 

на участието на местната общност в различни 

форми на взаимодействие с общината. 



 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

 

МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 

КОНСУЛТАЦИИ 
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 ОБЩИ МЕТОДИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ 

→ Публикуване в Интернет 

→ Проучвания на общественото мнение 

→ Проучвания на бизнеса и анкетни проучвания  

(questionnaire-based surveys) 

1. Публикуване в Интернет 

Минималното изискване за консултация е публикуване в продъл-

жение на 30 дни на Портала за обществени консултации. Това е мини-

малният метод, използван от много европейски страни и от Европейс-

ката комисия, която ползва Интернет портала „Участие в изготвянето 

на законодателството“.19 

Предимства Недостатъци 

 Бързина – единствената необхо-

дима предварителна подготовка 

е изготвянето на консултацион-

ните материали. 

 Откритост и достъпност. Открит 

достъп за цялата страна. 

 Възможност за комбиниране с 

други средства за комуникация.  

 Добър метод при съобщаване на 

подробна или техническа инфор-

мация. 

 Лесно създаване на списъци от 

заинтересовани страни за разп-

ращане на съобщения по ел. 

поща. 

 Добър метод за получаване на 

мнения по сложни въпроси от 

заинтересованите страни. 

 Лесно се адаптира към онлайн 

медиите. 

 Ако не е наличен достъп до ин-

тернет е възможно изключване 

на потенциални заинтересовани 

страни.  

 Определени групи не следят или 

следят по-рядко официалните 

интернет страници на институ-

циите. 

 Възможност за доминиране на 

определени организирани инте-

реси. 

 Методът не дава възможност за 

провеждане на диалог между 

гражданите и администрацията. 

Консултацията приключва с 

представянето на коментарите 

от заинтересованите страни. 

                                                      
19 https://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_bg  

https://ec.europa.eu/info/law/contribute-law-making_bg
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Предимства Недостатъци 

 Възможност за онлайн комен-

тари и предложения. 

 Осигурява време за подготовка 

на обмислени отговори. 

 Необходимост от допълнителни 

средства и усилия за онлайн 

представяне на информацията за 

консултациите. 

2. Проучвания на общественото мнение 

Проучванията на общественото мнение или проучванията на наг-

ласите по даден въпрос се реализира чрез анкети, които се провеждат в 

писмена форма, по телефона, онлайн или чрез пряко интервюиране на 

целевите групи. Тези проучвания целят да измерят вижданията на граж-

даните по съответните въпроси. Като пример могат да се посочат про-

учванията на Евробарометър, използвани от Европейската комисия20. 

Тези инструменти могат да бъдат от полза при събирането на опреде-

лени видове информация, имаща отношение към формулирането на по-

литиките, например информация за одобрението на действията на пра-

вителството и за ефекта върху спазването на изискванията. 

Предимства Недостатъци 

 Възможност за събиране на ин-

формация за одобрението или 

реакцията на хората спрямо оп-

ределени предложения. 

 Възможност за събиране на ин-

формация от големи групи лица. 

 Възможност за повторение на 

проведените изследвания с едни 

и същи респонденти за отчитане 

промяна в нагласите с течение 

на времето или след определени 

събития. 

 Проучванията на общественото 

мнение имат повърхностно из-

мерение и чрез тях не се събират 

емпирични данни. 

 Проучванията на общественото 

мнение отчитат обществените 

нагласи към момента на тяхното 

провеждане. За формиране на 

тенденция е нужна поредица от 

проучвания. 

 Резултатите от проучванията на 

общественото мнение се влияят 

силно от начина на задаване на 

въпросите и следователно могат 

да бъдат манипулирани. 

                                                      
20 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm
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3. Проучвания на бизнеса и анкетни проучвания 

(questionnaire-based surveys) 

Проучванията са метод за количествено изследване, който осигу-

рява отговори и статистически данни чрез отговаряне на затворени въп-

роси. Подходящ е за детайлизирани консултации и събиране на данни 

в процеса по извършване на оценка на въздействието. 

Проучването може да бъде успешно, ако то е насочено към пред-

ставителна извадка и всички да отговарят на едни и същи въпроси, за 

да могат резултатите да бъдат обединени в база от данни. Количестве-

ните проучвания могат да се провеждат лице в лице, по пощата, по те-

лефона, чрез e-mail или по Интернет. 

Предимства Недостатъци 

 Методът осигурява стандартизи-

рани отговори на конкретни въп-

роси, които лесно могат да бъдат 

обединени в база от данни. 

 Проучванията се провеждат 

бързо и не изискват сериозен ре-

сурс. 

 Методът е подходящ и при 

кратки и насочени проучвания, и 

при такива с по-дълги и по-

сложни въпроси. 

 Методът дава възможност за об-

мислени отговори. 

 Полезен е, когато се очаква си-

лен интерес към консултацията. 

 Въпросниците трябва да бъдат 

разработени внимателно, за да 

се гарантира, че респондентът 

разбира ясно въпроса и може да 

даде исканата информация; 

 Методът не подпомага диалога 

между гражданите и админист-

рацията. 

 При затворените въпроси рес-

пондентите не могат да уточнят 

или развият отговорите си за-

дълбочено. 

 Контролът върху това кой по-

пълва въпросниците е слаб, тъй 

като отговарянето е доброволно. 

 Методът не е подходящ за су-

бективни въпроси или въпроси, 

изискващи изразяване на мне-

ние. 
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 ФОКУСИРАНИ МЕТОДИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ 

→ Преки интервюта със заинтересованите страни 

→ Фокус групи 

→ Консултативни органи 

→ Публични дебати (събрания) 

→ Отворени дни/пътуващо шоу/изложения 

 

1. Преки интервюта със заинтересованите страни, 

например фирми 

Интервютата са пряк контакт между интервюиращия и респон-

дента, провеждат се както лице в лице, така и чрез електронни средства.  

Предимства Недостатъци 

 При предварително идентифици-

ране на респондентите преките 

интервюта могат да бъдат бързи 

и с ниски разходи. 

 Осигуряват добра качествена ин-

формация за относително кратко 

време. 

 По-дългите интервюта позволя-

ват задълбочено изследване на 

гледните точки, отношенията, 

поведението и мотивацията. 

 Могат да бъдат структурирани 

или свободни (отворени). 

 Необходимо е време за иденти-

фициране на тези, които ще бъ-

дат интервюирани и уговаряне 

на интервютата. 

 Качествените данни могат да бъ-

дат трудни за анализиране. 

 Възможно е интервюираните да 

не са толкова открити, колкото 

би желал интервюиращият. 
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2. Фокус групи 

Фокус групата представлява малко на брой хора, запознати с оп-

ределена тема. Фокус групата се води от обучен модератор (водещ). 

Поставените теми и въпроси могат да се изследват доста задълбочено. 

Фокус групите предоставят възможност за събиране на голям 

обем от данни. Методът предлага възможности за по-пълно изследване 

на определени въпроси и за натрупване на експертни становища. Фокус 

групата генерира мнения и становища с висока добавена стойност, тъй 

всеки изказващ се базира мнението си след като е чул изказването на 

предишния. 

Предимства Недостатъци 

 Дава възможност добре да се оп-

редели целта и да се проведе 

структурирана дискусия. 

 Организирането на фокус група 

не изисква сериозен ресурс и 

може да се възложи на външна 

организация. 

 Възможност за комбиниране с 

други методи. 

 Необходимо е внимателно да се 

подберат членовете на групата. 

 Необучените модератори може 

да не уловят точно ответната ре-

акция. 

 Риск от тенденциозни заключе-

ния или противоречиви посла-

ния. 

 Оценката и писането на докла-

дите отнема време. 

3. Консултативни органи 

Създаването на консултативни органи към органите на изпълни-

телната власт е форма за привличане на представители на гражданския 

сектор в процеса на разработване на управленски решения. Като пра-

вило това са постоянно действащи структури, чрез които се осигурява 

сътрудничество с граждански организации при определянето и провеж-

дането на държавната политика в дадена област или по особено важни 

въпроси от обществена значимост. Това предполага „специализация“ 

на участващите представители на гражданския сектор. 
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Въпреки че обикновено се свързват с текущи консултации, тези 

форуми могат да се използват и за еднократни консултационни про-

цеси. Тези органи могат да са съставени от социални партньори, пред-

ставителни организации и/или експерти в конкретната област. При те-

кущите консултации следва редовно да се извършва преглед на състава 

на тези комисии, за да се гарантира балансирано представителство. 

Предимства Недостатъци 

 Добър източник на мнения по 

комплексни социални или тех-

нически въпроси. 

 Доказаната експертиза на члено-

вете на съветите спомага за ин-

формиран процес на вземане на 

решения. 

 Могат да помогнат за разработ-

ването на по-подходяща поли-

тика. 

 Избирането на подходящи чле-

нове може да се окаже трудно. 

 Консултативните органи се нуж-

даят от време и от ангажимент за 

осигуряване на ресурси, за да се 

гарантира ефективното им функ-

циониране. 

 Ръководството може да не пос-

тави ясни граници между кон-

султативната роля на групата и 

отговорността на ръководството 

за вземането на решения. 

4. Публични дебати (събрания) 

Това са срещи, които се организират за представителите на об-

ществото, за да бъдат изслушани и изразени техните виждания по кон-

кретен въпрос. Срещите се провеждат публично и обикновено всеки 

може да присъства. Те могат да се предхождат от предварителни кон-

султации, за да се повиши максимално ефективното участие на групите, 

които обикновено биха били изключени. 

Предимства Недостатъци 

 Отличен метод за събиране на 

мнения. 

 Методът позволява всеки да из-

рази своите виждания. 

 Присъствието не може да се 

предвиди. 

 Събитията може да бъдат доми-

нирани (провалени) от конк-

ретни теми. 
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Предимства Недостатъци 

 Отличава се с прозрачен процес, 

включително медиен интерес. 

 Може да се повтаря на много 

места толкова често, колкото е 

необходимо. 

 Възможно е хората да се притес-

няват да изразят публично виж-

данията си. 

 Качеството на срещите зависи от 

модераторските способности на 

организатора. 

 Възможна липса на насоченост. 

 Подготовката на докладите 

може да отнеме много време. 

5. Отворени дни/пътуващо шоу/изложения 

Това са прояви, които дават възможност на иницииращият кон-

султацията да се срещне със заинтересованите страни. По-официалните 

прояви могат да бъдат структурирани с презентации и дискусионни 

групи. При по-неофициалните прояви администрациите могат да се 

включат със свои информационни щандове в големи публични прояви. 

Предимства Недостатъци 

 Методът осигурява достъпност, 

тъй като информацията е на мяс-

тото, където се намират компа-

ниите и гражданите. 

 Възможност за поясняване и 

лесно съобщаване на информа-

ция на заинтересованите страни. 

 Дават възможност за провеж-

дане на диалог - отговори на 

въпроси и коментари. 

 Дискусиите се несистемни и су-

бективни. 

 Не позволява събирането на 

точна/емпирична информация. 

 Изискват времеви ресурс и отде-

ляне на служителите от работ-

ните им места. 

 Трудно се оценява качеството на 

получените отговорите. 
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Министерски съвет: 

Портал за обществени консултации –  

https://strategy.bg/ 

Портал за консултативните съвети –  

http://saveti.government.bg 

Портал за отворени данни на Република България –  

https://data.egov.bg 

 

Европейска комисия: 

Обществените консултации –  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en 

Система за предложения за подобряване на европейското 

законодателство –  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load_bg  

Комитет на регионите, страница за обществени консултации – 

https://cor.europa.eu/bg/engage/Pages/consultations.aspx 
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