
 

Обществена консултация  

 

Проект за Насоки за гражданско участие при вземане на решения при правенето 

на политики 

 

Ще се изготви и преамбюл към последната версия от насоките, който ще вземе 

предвид повдигнатите въпроси по време на консултативния процес 

 

I. Обхват и определения  

1. Участието в процесите на вземане на решения трябва да бъде гарантирано на 

всички нива на управление  (местно, регионално и национално) и да включва 

изпълнителната и законодателната власт.  

2. Правото на участие във вземането на решения при правенето на политики 

трябва да бъде гарантирано на всички заинтересовани страни и ключови 

участници: отделни граждани, обществеността, НПО и гражданското общество. 

3. Термините, които се използват в тези Насоки са следните:  

○ Гражданско участие - активното включване на НПО и гражданското 

общество като цяло в процесите, в които властите имат за цел да 

разработят и приемат политически документ, стратегия, закон, наредба 

или всеки процес, при който се взема решение, засягащо 

обществеността или част от нея. Гражданското участие в процесите на 

вземане на решения е различно от политически дейности, пряко 

ангажиране с политически партии и лобиране за бизнес интереси. 

○ Неправителствени организации или организации на гражданското 

общество - доброволни самоуправляващи се структури или 

организации, създадени да следват най-вече нестопанските цели на 

своите учредители или членове. Това може да са както организираната 

част на гражданското общество като доброволни групи, нестопански 

организации, сдружения, фондации, благотворителни организации, така 

и географски определени или коалирани спрямо определен интерес 

общности или групи за застъпничество 

○ Подкрепяща среда – понятието включва политиките, законодателството 

и прилагането им по отношение на НПО – зачитане на фундаменталните 

права за свобода на сдружаване, свобода на мирно събиране и 

изразяване. 

 

II. Условия и принципи 

4. Условията за ефективно гражданско участие включват уважение към 

върховенството на закона, спазване на основните принципи на демокрацията, 

политическа воля, подкрепящо законодателство, ясни процедури, дългосрочна 

подкрепа и ресурси за устойчиво гражданско участие и споделени пространства 

за диалог и сътрудничество.  

5. Дейстията на публичните власти на различните нива и тези на НПО и 

гражданското общество като цяло трябва да са базирани на общи принципи:  

● Участие в смисъл на предоставяне, събиране и споделяне на мнения на 

различните ключови участници и отделни граждани – пряко или 

посредством НПО в процеса на вземане на решения. 



● Отвореност, уважение и отговорност на всички участници на 

основата на честни взаимоотношения и взаимно доверие.  

● Отчетност и прозрачност на всички нива на процеса на вземане на 

решения.  

● Зачитане на независимостта на НПО и техните цели, решения и 

конкретни действия, дори когато позициите им се различават от тези на 

властите.  

● Отзивчивост, предоставяне на адекватна и навременна обратна връзка 

по отношение на приноса и препоръките от страна на гражданското 

общество и гарантиране на реално въздействие от участието в процеса 

на вземане на решения. 

● Недискриминация и включване на всички участници и организации. 

 

III. Подкрепяща среда  

6. Държавите-членки трябва да осигуряват подкрепяща среда за гражданското 

общество, която зачита и по закон, и на практика основните права на сдружаване, 

мирно събиране и изразяване и която ограничава всякаква намеса по отношение на 

правото на създаване и свободното функциониране на НПО. 

7. НПО трябва да са свободни да се регистрират, но да могат да функционират и без 

официална регистрация. НПО трябва да имат възможност да определят свободно 

своята вътрешна структура на управление, членство и форми на работа при пълно 

зачитане на принципите на отчетност и прозрачност.  

8. Държавите-членки трябва да гарантират, че НПО са свободни да търсят и да 

получават финансиране от вътрешни и чужди източници без необходимост от 

предварително позволение или ненужни административни тежести.  

9. НПО трябва да са свободни да се занимават с изследвания, образование и 

застъпничество по въпроси от обществен интерес, без значение дали тяхната позиция 

съвпада с настоящата публична политика или изисква промени в съществуващото 

законодателство. 

10. Ролята на гражданското общество в условията на плуралистична демокрация и 

функциите му, свързани със застъпничество и контрол на обществените дейности 

трябва да бъде отчитана като важен компонент в изграждането на разнообразно и 

жизнено общество и трябва да се защитава.  

11. Не трябва да се допускат репресии и следва да се предвидят мерки в закрила на 

подаващите сигнали за нарушения (whistle-blowers), на защитниците на правата на 

човека и на граждански активисти, които изразяват критика или имат алтернативно 

мнение.  

 

IV. Необходими условия за ефективно гражданско участие  

12. Гражданското общество предлага платформа за автентичен обмен на мнения и 

обогатява процеса на вземане на решения чрез зачитане на реалните обществени 

потребности.  

13. Гражданското участие трябва да бъде гарантирано чрез подходяща правна или 

регулаторна рамка, която насърчава и подкрепя широко и ефективно участие. 

Специфичните ограничения трябва да са ясно и точно дефинирани и разписани.   

14. Всички етапи на процеса на вземане на решения като: определяне на дневния ред, 

разписване на проекто-предложение (драфтинг), приемане, прилагане, наблюдение и 

преформулиране трябва да бъдат достъпни за гражданско участие. Гражданското 



участие може да приема различни форми - онлайн или офлайн и не трябва да бъде 

ограничено само до един вид.  

15. Публичните власти трябва да разработят и да се придържат към прозрачни 

процедури в процеса на вземане на решения, улесняващи гражданското участие.  

16. Публичните власти трябва да предоставят необходимите административни услуги 

и ресурси за осигуряване на ефективно гражданско участие  

17. Публичните власти трябва да предоставят редовно актуализирана, достъпна и 

подробна информация относно процеса на вземане на решения и неговото 

съдържание  

18. Публичните власти трябва да използват ефективно новите информационни и 

комуникационни технологии, инфо-графики и социални медии за насърчаване на 

гражданското участие.  

19. Необходимо е да се разработят подробни и ефективни процедури за подаване на 

оплаквания, достъп до правосъдие и за обезщетение в случай, че гражданското 

участие в процеса на вземане на решения не се е осъществило в съответствие с 

регулаторната рамка или е било отказано.  

20. Законодателството, политиките и решенията не трябва да бъдат приемани, ако не 

е осъществено активно и смислено гражданско участие в съответствие с правната и 

регулаторна рамка.  

 

V. Нива на гражданско участие  

21. Държавите-членки трябва да приемат правни и процедурни гаранции и да 

предоставят достатъчни ресурси за ефективно гражданско участие на нивата на: 

достъп до информация, консултации, диалог, както и за партньорство и съвместно 

вземане на решения. 

22. Типовете гражданско участие може да бъдат различни – в зависимост от нивата на 

участие (местно, регионално и национално) и от етапите на процеса на вземане на 

решения.  

 

Достъп до информация  

23. Достъпът до информация е задължително условие за реално гражданско участие  

24. Публичните власти трябва да гарантират, че на всички нива на вземане на 

решения, обществеността получава навременна и коректна информация, представена 

на ясен и разбираем език и в подходящ и достъпен формат. 

25. Публичните власти трябва да създават и поддържат интернет страници или 

онлайн платформи с пълен достъп до ключови документи, отворени данни и обяви за 

обществени събития и възможности за онлайн консултации, обратна връзка и 

петиции.  

26. Трябва да се осъществяват кампании за повишаване на информираността с цел 

да се гарантира по-широк достъп и да се популяризират възможностите за гражданско 

участие.  

 

 

Консултации 

27. Консултациите позволяват да се обсъжда с обществеността формулирането, 

изпълнението и оценката на политиките – в рамките на официална процедура. 

Консултацията поставя основите за аргументирано формулиране на политики, тяхното 

изпълнение и мониторинг. 



28. На публичните власти се препоръчва да разработят плановете за консултации, 

които да разясняват целите и процесът, който ще се изпълни, както и използваните 

методи.  

29. Консултациите може да се осъществят чрез различни модели и инструменти като 

лични срещи, фокус-групи, изследвания и въпросници, дигитални инструменти 

(например - обединена страница за консултации или онлайн платформа или социални  

медии). Властите трябва да решат кой е най-добрият метод за консултации, но и да 

останат гъвкави и да адаптират използвания подход с цел да търсят по-широко 

участие, включително и на маргинализирани групи и на тези в неравностойно 

положение. 

30. Властите трябва да предоставят публично достъпна обратна връзка за 

резултатите от консултациите, която да включва информация за приетите и 

отхвърлените предложения и да представя причините за приемане или отхвърляне.  

31. Правната и регулативната рамка трябва да разписва приемливи срокове за 

изпращане на становища за всеки вариант на документите. 

32. Използването на ускорени процедури за консултации при правенето на политики 

трябва да е позволено само при изключителни обстоятелства и в конкретни случаи 

като например извънредно положение, и да бъдат мотивирани по надлежния ред.  

 

Диалог  

33. Диалогът е продължителен и ориентиран към резултат структуриран процес, 

основан на споделен интерес за обмен на мнения между публичните власти, отделни 

граждани и НПО по широк спектър от въпроси или относно конкретна политика.  

34. Публичните власти и НПО би трябвало да обмислят създаването на различни 

платформи като постоянно пространство за диалог и участие на заинтересованите 

страни. Подобни платформи може да включват публични изслушвания, обществени 

форуми, съвети, включващи представители на различни сектори, и други подобни. 

35. На публичните власти се препоръчва да гарантират, че правилниците за работа на 

постоянните органи, лицата на изборна длъжност и/или омбудсмана дават 

възможност за съдържателен принос към диалог и включват различни представители 

на обществото.  

 

Партньорство и съвместно вземане на решения  

36. Партньорството и съвместното вземане на решения представляват по-високо ниво 

на гражданско участие, при което отделни граждани, НПО и заинтересованите страни 

имат възможност да се включат в определенянето на дневния ред, разписването на 

проекто закони (драфтинг), вземането на решения, изпълнение, мониторинг и 

преформулиране.  

37. Публичните власти и НПО трябва да създават съвместни работни групи и комисии, 

да се включват в съвместно писане на проекти на различни документи и в съвместно 

вземане на решения, например – участие в процеса на бюджетиране, и да създават 

стратегически партньорства за изпълнението на решенията.  

38. Публичните власти в държавите-членки трябва да приложат ясни процедури и 

прозрачни критерии за представителството на НПО и на други заинтересовани страни 

в органите, в които се вземат решения (съвети, работни групи, експертни срещи и др.). 

Когато се отправя покана към НПО за участие в такива структури, публичните власти 

следва да вземат предвид тяхната предишна експертиза и принос в обществени 

обсъждания по съотвените въпроси.  



 

V. Гарантиране на ефективно гражданско участие на практика  

39. Силно препоръчително е включването на гаранции за гражданско участие в 

правната и регулаторна рамка. Същевременно, държавите-членки трябва да 

гарантират в максимална степен спазването на гореизброените насоки на всички нива 

на процеса на вземане на решения.  

40. Държавите-членки трябва да приемат насоките и да предприемат необходимите 

последващи мерки с цел да се гарантира, че отговорните за прилагането на тези 

насоки власти имат капацитета и достъпа до инструментите и ресурсите за 

осигуряването на ефективно гражданско участие. 

41. Когато държава-членка реши да регулира участието на НПО в политически 

дейности, трябва ясно да изброи какво се разбира под „включване в политически 

дейности”. Там, където има ограничения за подобно политическо включване, това 

трябва да бъде ясно разписано и точно определено.  

42. На държавите-членки се препоръчва да увеличат своето разбиране и да осигурят 

хармонизирано прилагане на механизмите за участие от различните структури. Това 

може да включва разработването на достъпни и разбираеми наръчници, брошури или 

онлайн инструменти. 

43. На държавите-членки се препоръчва да осигурят възможност за периодично 

информиране и обучения за държавни служители и за представители на гражданското 

общество относно практическото приложение на тези насоки и на законодателството 

на национално ниво.  

44. Ролята на звената, координиращи разработването и изпълнението на процесите, 

свързани с гражданското участие трябва да бъде ясно определена, насърчавана и 

подкрепяна. 

45. Рамкови споразумения за сътрудничество биха могли да подкрепят 

взаимодействието, участието и партньорството между публичните власти и 

гражданското общество. 

46. С цел участниците да бъдат включени по ефективен начин може да се предоставят 

допълнителни ресурси като грантове, административни услуги и други възможности 

или услуги.  

47. На НПО се препоръчва да използват своите канали за комуникация и контакти, за 

да разпространят информация за възможности за участие и да подпомогнат 

включването на широк кръг заинтересовани страни и граждани.  

48. НПО и по-специално организациите с наблюдателни функции (watchdog) са 

поканени да се включат активно в мониторинга и оценката на приложението на 

законодателството и регулаторната рамка относно гражданското участие.  

49. Медиите трябва бъдат насърчени да играят активна роля в събирането, 

обработването и разпространението на информация за процесите на вземане на 

решения.  


