
 

 
 
 

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ НА МЕСТНО НИВО 
 
Основни цели:  
 Превръщане на гражданското участие в основен принцип и необходим етап от 

процеса на вземане на решения; 
 Гарантиране на по-голяма прозрачност и отчетност в дейността на 

общинския съвет и общинската администрация; 
 Подобряване на качеството на вземаните решения чрез получаване на 

информация за различните възможни ефекти (оценка на въздействието, 
включително и оценка за разходите и ползите), които прилагането на дадено 
решение може да има; 

 Подобряване на прилагането на взетите решения; 
 Предвидимост на изработваните норми; 
 Отчитане на плурализма в позициите на местната общност; 
 Ограничаване на възможностите за непублично влияние върху вземането на 

решения; 
 Създаване на канали за комуникация и обратна връзка с местната общност. 

 
Форми на участие на гражданите: 
 Обществени обсъждания по предварително съгласувани с гражданското 

общество и одобрени правила; 
 Писмени и он-лайн консултации по проекти на стратегически документи за 

развитието на общината и нормативни актове; 
 Участие в заседанията на постоянните комисии и на общинския съвет; 
 Обществени (консултативни) съвети с участието на представители на 

гражданското общество и осигуряване на максимална публичност за състава и 
дейността им; 

 Местни референдуми, общи събрания и местни граждански инициативи по 
Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното 
самоуправление. 

 
Мерки за подобряване на гражданското участие 
 1. Публичност и достъпност на заседанията на постоянните комисии и на ОС 
 Публикуване он-лайн на годишната оперативната работна програма на ОбС и 

предоставяне на възможност за гражданите да правят предложения. 
 Публикуване он-лайн и поставяне на достъпно за гражданите място в сградата 

на общината на дневния ред на заседанията на постоянните комисии в 7-дневен 
срок преди заседанията. 

  Публикуване он-лайн на дневния ред на заседанията на ОбС в 7-дневен срок 
преди провеждане на съответното заседание. 

 Предоставяне на възможност за гражданите и представители на гражданското 
общество да предлагат точки в дневния ред на заседанията на ОбС. 

 



 

 
2. Консултиране на проекти на нормативни и стратегически актове с гражданите и 
гражданското общество 
 Публикуване на проектите за нормативни и стратегически актове на 

електронната страница на ОбС, с което се открива процедурата по обществена 
консултация. 

 Посочват се етапите на консултативния процес и крайният срок за приемане на 
становища и предложения от граждани и организации. 

 Публикува се и резюме на проектите за нормативни и стратегически актове в 
достъпен (разбираем) за гражданите формат. 

 Обществената консултация се извършва чрез провеждане на писмени 
консултации, дискусии, съвместни работни групи с граждански организации и 
други подходящи форми на обсъждане. 

 Становищата и предложенията се представят от граждани и организации в 20-
дневен срок от публикуването. 

 Становищата и предложенията трябва да бъдат формулирани в писмен вид и 
подписани от съответното лице. 

 ОбС е длъжен да разгледа становищата и предложенията на участниците в 
обсъждането, ако те са подадени в срок и отговарят на посочените изисквания. 

 В 10-дневен срок след приключване на обществената консултация, ОбС 
публикува на електронната си страница информация за приетите и 
отхвърлените предложения, както и мотивите за това. 

 При откриване на обществените консултации се определя служител(и), които да 
отговарят за организацията на процеса и за представяне на резултатите. 

 
3. Участие в обществени консултативни съвети 
 Гражданите могат да създават и участват в обществени съвети. Обществените 

съвети се създават на територията на общината, а в градовете с районно 
деление на територията на района и за тях се води списък в 
общинската/районната администрации. В списъка се вписват: имената на 
лицата, представляващи обществения съвет, координати за контакти, областите 
/ направленията, в които ще работи съветът.  

 Обществените съвети могат да се създават и по инициатива на Кмета на 
общината/района  или на ОбС. 

 Дейността и заседанията на обществените съвети са публични. 
 ОбС регламентира в Правилника за организацията и дейността си правилата за 

взаимодействие с обществените съвети, създадени територията на общината. 
 Обществените съвети приемат правила за организацията и дейността си, в които 

се съдържат принципите и целите на функционирането им, областите в които 
работи, критерии за членство и представителство, правила и процедури за 
вземане на решения, правила за сътрудничество с Общинския съвет и местната 
администрация, с граждански организации, начина на отчет на дейността и др. 

 
 


