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да бъде осигурено на лицата, неправителствените организации
(НПО) и гражданското общество като цяло.

Из „Насоки за гражданско участие в процеса на вземане на политически решения“
на Съвета на Европа

Автори:
Ива Таралежкова
Георги Петров
Мила Станчева
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МЕТОДОЛОГИЯ
Форум Гражданско Участие е мрежа от над 100 организации с
идеална цел, които вярват, че гражданското участие е сред основните
права и характеристики на демократичното общество. В развитите
демократични държави компетентното и ефективно включване на
граждани и организации в решаването на значими за обществото
въпроси допълва представителната демокрация и укрепва доверието
в институциите. Наша кауза е България да намери своето място сред
тези държави.
Един от инструментите за насърчаване на качественото
взаимодействие между властта и гражданите е Индексът на
гражданското участие, който изследва и представя състоянието в
страната и отправя препоръки за подобряване на средата, практиките
и ефекта.
Настоящото изследване на Индекса на гражданското участие обхваща
последните три години (2019-2021 включително) и по традиция следва
предварително зададената дефиниция, според която: „Гражданско
участие - това са действия и инициативи на граждани,
граждански групи и организации, които водят до промяна в
политиките и влияят върху управленските решения на
различните нива”.
История и периодичност на изследването
Методологията е разработена през 2015 година от Форум Гражданско
Участие в партньорство с Български център за нестопанско право.
Изследването се извършва веднъж на минимум две години, а
резултатите се представят на Биенале на гражданското участие пред
граждански организации, медии и представители на местни и
национални институции. Изводите и препоръките служат като основа
за по-успешни стратегии за стимулиране на активното гражданско
участие.
Първото измерване на Индекса на гражданското участие беше
реализирано през 2015 г., а второто - през 2017 г. Получените оценки
и препоръки по отделните области и индикатори може да намерите
тук.
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Области на изследване и подход
Индексът изследва три основни области на гражданското участие, като
всяка от тях от своя страна включва по два отделни индикатора:
Индикатори

Област
1.Среда на
гражданското участие

1.1. Законодателство
1.2. Институционална среда

2.Практики/проявления
на гражданското участие

2.1. Инициативи на гражданско
участие на национално и местно ниво.
2.2. Активни граждани
3.1. Резултат от гражданските
инициативи.
3.2. Промяна в средата

3. Ефект/ промени, до които
води гражданското участие

Оценките по съответните индикатори са резултат от дискусия на
експертна група, която се състои от представители на граждански
организации, институции и други експерти, работещи в различни сфери
на местно и на национално ниво. Оценките се базират на предварително
събрана информация и доклади. Съгласно методологията, експертната
група поставя оценки от 1 до 6. Крайната оценка е средноаритметично
от индивидуалните оценки със следното тълкувание:
Оценки
от 1 до 2.99

от 3 до 4.99

от 5 до 6

Състояние на слабо
или неразвито
гражданско участие

Състояние на
развиващо се
гражданско участие

Състояние на развито
гражданско участие

ПАСПОРТ НА ИНДЕКСА – 2021 г.
1. Проведено национално представително проучване „Индекс на
гражданско участие“, в периода 08-17.10.20211 от агенция „Алфа
Рисърч“;
2. Разработен анализ на правната рамка за гражданско участие на
местно и национално ниво - ноември, 2021 г. от експерти на
Български център на нестопанско право;
1 Проучването е представително за пълнолетното население на страната (18+). Реализирано е чрез
двустепенна извадка с обем 1000 ефективни интервюта, стратифицирана по регион и тип населено
място; подборът на респондентите е извършен по квота въз основа на признаците пол, възраст,
образование. Метод на регистрация на информацията – пряко стандартизирано интервю по
домовете на изследваните лица с таблети.
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3. Проведено анкетно проучване сред представители на
граждански организации, на неформални граждански групи и на
народни читалища в периода октомври - ноември, 2021 г.
Извадка от 67 валидни анкети;
4. Проведено анкетно проучване сред представители на местната
власт, на централната власт, представители на комитети за
наблюдение на оперативни програми и местни омбудсмани.
Период: октомври - ноември, 2021 г. Извадка от 56 валидни
анкети;
5. Проведена национална „експертна група” на 17.11.2021 г. за
оценка на индикаторите;
6. Разработен доклад, обобщаващ резултатите от „Индекса за
гражданско участие”, изготвен през ноември, 2021 г.
Изследвани области, индикатори и оценки във всяка област:
Област
1.Среда на
гражданското участие

Индикатори
1.1. Законодателство
1.2. Институционална среда

Оценка
3.25
3.17
Обща оценка:
3.21
4.42

2.Практики/проявления 2.1. Инициативи на гражданско
на гражданското участие участие на национално и местно ниво
2.2. Активни граждани
4.33

3.Ефект / промени,
до които води
гражданското участие

1.Резултат от гражданските
инициативи
2.Промяна в средата

Обща оценка:
4.38
3.71
3.79
Обща оценка:
3.75

Обща оценка на Индекса на гражданското участие в България – 2021:

3.78
СЪСТОЯНИЕ НА РАЗВИВАЩО СЕ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
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3.59
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3.39
3.53
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3.5

1.5

1
2015

2017
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Графика №1: Сравнение на общата оценка по области и по години

КОНТЕКСТ
Третата оценка на националния Индекс на гражданското участие е
проведена в периода септември - ноември 2021 г. и обхваща три
години - от 2019 до 2021 г. включително. Социалноикономическият и
политически контекст, в който е реализирано проучването, се
характеризират с няколко важни особености, без отчитането на които
не могат да бъдат интерпретирани коректно неговите резултати.
Основните характеристики на средата могат да бъдат обобщени в
следните групи:
• Политическата криза в страната, най-ярък израз на която бяха
гражданските протести през лятото на 2020 г. и задълбочила се
след невъзможността на два поредни парламента да излъчат
правителство.
• Кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19, която в
момента на изследването бележи пореден ръст.
• Икономическа криза: ръст в цените на енергоносителите – ток,
газ, горива, инфлацията и притесненията от идващия зимен
период, които допълнително оказват натиск върху хората и ги
затварят в най-непосредствените им проблеми, или обратното –
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в спорадични протестни действия за гарантиране на работата и
бизнеса им.
Очертаната обществено-политическа обстановка, в която е изготвен
настоящият анализ, не може да бъде разглеждана изолирано.
Времевата рамка на изследването се характеризира с особена
динамика. Тя е белязана от по-монотонни по отношение на
гражданската активност периоди, но и от моментни „изригвания“ на
гражданска енергия - дори самите протести от 2020 г. имаха собствена
цикличност със своите пикове и сравнително дълги периоди на
затихване. Бяхме свидетели на гражданско недоволство от жителите
на град Перник заради липсата на вода; с променящ се интензитет още
от 2018 г. започнаха да се провеждат демонстрации, които
приведохме под общото „протести на майките на деца с увреждания“.
Последните доведоха до създаването на нови формални или
неформални структури на гражданското общество, които
трансформираха поне част от гражданския сектор, оказаха влияние
върху разработването на определени социални политики и имаха
пряко участие в споменатите вече неколкократно протести от 2020 г.
В същото време, от няколко години насам като че ли по-бавно, но
методично, в публичното говорене и в медийното пространство
устойчиво се настани темата за реформа в правосъдната система. В
изследвания период този процес в голяма степен може да се свърже
именно с протестни акции – шествия или „маршове“ за правосъдие2 ,
които съвсем не бяха така мащабни като демонстрациите от 2013 и
2020 г., но за сметка на това - доста по-продължителни, по-постоянни.
Както видяхме, темата придоби значимост и в току-що приключилата
изборна битка за президент на Република България.
Редно е да бъде отчетено, че протести и кампании, провокирани
по-скоро от ценностни, отколкото от битови въпроси, бяха и тези срещу
приемането на Националната стратегия за детето. Тези демонстрации,
както и цялостната липса на качествен диалог и последователност във
взаимодействието с представители на гражданското общество, се
оказаха способни да доведат до сътресения в цели социални сегменти
и в гражданския сектор конкретно, отразявайки се върху имиджа и
легитимността на организации и експерти в сферата на правата.
Това, което може да бъде казано в обобщение, е че кризите
отключиха – или може би задълбочиха недоверието към
парламента, политическите партии, институциите, експертите, а
косвено – и към всички участници в обществения живот, но, от друга
страна, провокираха различна по вид и мащабност гражданска
активност.

2 Протестни акции, които свързваме основно с формацията Инициатива „Правосъдие за всеки“.
Демонстрациите за правосъдна реформа започват преди изследвания период, но за целите на
анализа следа да направим бележката, че от 2019 г. те са фокусирани преди всичко върху процеса на
избор на Иван Гешев за главен прокурор на Република България и действията му в това качество.
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ОБЛАСТИ
ОБЛАСТ 1: Среда на гражданското участие
Обща оценка на средата:

3.21

Тази
област
изследва
доколко
законодателството
и
институционалната среда подкрепят и улесняват гражданското
участие.
Индикатор 1.1. Законодателство (правна рамка); оценка на
индикатора – 3.25
В анализа са отразени законодателните изменения в рамките на
изследвания период 2019 - 2021 г., обхващащи нови форми на
гражданско участие или
промени в механизмите за тяхното
осъществяване.
През периода липсват законодателни промени, свързани с участието на
гражданите в нормотворческия процес в рамките на обществени
консултации по проекти на нормативни актове на изпълнителната власт.
Два са основните закона в тази сфера: Закон за нормативните актове,
засягащ участието на гражданите и организациите в създаването на
закони и наредби на национално и местно ниво, и Закон за прякото
участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
По отношение на участието, за периода са приети промени в
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като
съществена промяна по отношение участие на гражданите и
организациите има в правилника, уреждащ дейността на 46-ото НС. В
него е предвидено задължително провеждане на обществено
обсъждане на законопроектите преди да бъдат разгледани от
комисиите на първо четене. Предвидено е и създаване на единен
портал за подаване на онлайн петиции.
По отношение на участието на гражданите на местно ниво, в
правилниците за организацията и дейността на отделните общински
съвети е регламентиран достъпът на граждани и граждански
организации до заседанията на комисиите, доколкото съгласно чл. 28 от
Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
е предвидена тази правна възможност.
Като добър пример и стъпка напред по посока повишаване на
качеството и ефективността на гражданското участие на местно ниво
през периода се отчита приемането на наредби за провеждане на
обществени консултации в няколко общини – Ловеч, Кърджали,
Търговище, Карлово; проекти на такива наредби са внесени и във Враца
и Бургас. Те са своеобразно стандартизиране на нормативната база,
регламентираща в няколко отделни закона задължението на общините
да провеждат обществени консултации и дават ясни срокове,
процедури и инструменти за включване на гражданите и предоставяне
на обратна връзка по техните предложения и становища.
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Във връзка със средата за развитие на гражданските организации
като активни участници в процесите на вземане на решения, в
периода на анализ влизат в сила промените, в ЗЮЛНЦ, свързани с
улесняване на регистрацията на нестопанските организации (към
Агенция по вписванията), със създаването на Съвета за развитие на
гражданското общество (СРГО) като консултативен орган към
Министерския съвет, и обособяването на Фонд за подкрепа на проекти
с обществено значение на ЮЛНЦ.
Въпреки че беше приет Правилник за организацията и дейността на
Съвета за развитие на гражданското общество, който спомогна да се
задвижи процедурата по избор на членове на Съвета чрез електронно
гласуване и през март, 2020 съставът на СРГО беше избран, от страна на
Министерския съвет не последва решение за стартиране на неговата
дейност. На практика тези промени, влезли в сила преди 3 години, все
още не намират приложение. Липсва държавна стратегия за
подкрепа на гражданското общество, СРГО не е официално
сформиран, в бюджета на РБ няма фонд за граждански инициативи.
Наред с това, вследствие на кризата, породена от пандемията,
огромен брой ЮЛНЦ се оказаха пред невъзможността за
провеждане на Общи събрания на членовете си. Въпреки усилията на
Обществения съвет към 44-то НС и на сериозна застъпническа
кампания от страна на гражданските организации, депутатите не
предприеха промени в ЗЮЛНЦ, които да дадат възможност за
провеждане на заседанията дистанционно (чрез онлайн платформи за
комуникация). Това показва пълно неглижиране от страна на
държавата, въпреки наличната законова база, и води до липса на
политики, визия, финансова и стратегическа подкрепа за развитието
на гражданските организации и гражданското общество като цяло.
От гледна точка на правната регулация като напредък може да се
разглежда приемането на Постановление №132 от 5 април 2021 г. за
координация участието на Република България в Глобалната
инициатива „Партньорство за открито управление“. С този акт беше
уредено отдавна отлаганото сформиране на координационен
механизъм (Съвет), който да подобри изпълнението и
мониторирането на годишните планове, които България приема в
рамките на инициативата. През 2021 г. започна и се очаква да бъде
приет четвъртият план на България, с което страната ни (макар и с
голямо закъснение) даде заявка, че продължава членството си в
инициативата.
Пo отношение на достъпа до обществена информация в периода
2019-2021 г. няма съществени изменения на ЗДОИ, но продължават
препоръките към институциите да публикуват информация за важни
документи (например, планове, наредби, бюджетни прогнози или
отчети) на разбираем за гражданите език, да използват документи в
машинно четим формат, да се уеднакви моделът на интернет
страниците на институциите, където следва гражданите да получават
бърз и лесен достъп до информацията, която органите на власт са
длъжни да публикуват3.

3. Така и в Годишния доклад на ПДИ за 2020 г.: http://store.aip-bg.org/publications/ann_rep_bg/2021/aip_doklad-2020-end_CORR.pdf
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Един от основните приоритети за работа на Обществения съвет към
КВНОЖГ в 44-то Народно събрание бе приемането на действащ Закон за
доброволчеството. По настояване на гражданските организации,
членове на Съвета, група народни представители внесоха Законопроект
за доброволчеството, който получи подкрепата на всички ресорни
министерства: МТСП, ММС, МЗ, МВнР, МВР и МП и от 5 парламентарни
комисии. Законопроектът, обаче, не стигна до обсъждане в пленарна
зала поради факта, че не беше разгледан на първо четене само в
Комисията по правни въпроси, която бе водеща комисия по приемането
му.
Така, въпреки последователните усилия на Обществения съвет и
широкото обществено съгласие за важността и необходимостта от този
закон, очертана още по-отчетливо по време на COVID-19 кризата и
съпътстващите я множество доброволчески акции, и 44-тото Народно
събрание не успя да намери политическа воля, за да приеме този
закон.
„Щом не се прилага, законодателството не е добро.“
Участник в експертна фокус-група
Относими към настоящия анализ, включително като източници, са
два ненормативни документа, приети в рамките на периода
2018-2021 г. и пряко свързани с гражданското участие. Единият е
Наръчник за гражданско участие, публикуван през октомври 2019 г., а
другият са актуализираните Стандарти за провеждане на обществени
консултации, публикувани през ноември 2019 г. До голяма степен,
обаче, те все още не са популярни сред местните национални
институции и са с предимно информативен и пожелателен характер.
Индикатор 1.2. Институционална среда (държавни и не-държавни
институции); оценка на индикатора – 3.17
Третото провеждане на изследването „Индекс на гражданско участие“
потвърждава тенденция, която многократно е констатирана през
последните години и особено, през настоящата – тоталната загуба на
доверие в институциите, партиите, върховенството на закона. В такава
среда мотивирането на смислено и ефективно гражданско участие, т.е.
такова, което да принуди институциите да променят начина си на
действие, е изключително трудно. Напротив, основната опасност е
подобна среда да генерира антидемократични нагласи,
разпространение на конспиративни теории, понякога дори спорадични
протести, но същевременно отдръпване от устойчиво гражданско
участие и изискване за отчетност4 .
Макар че настоящото изследване обхваща и 2019 г., резултатите от
проучването несъмнено са силно повлияни от ефектите на пандемията
от Covid-19. Може да се обобщи, че въпреки – или може би тъкмо в
отговор на влошената обществена среда, от една страна, и на
хуманитарните нужди, породени от пандемията, от друга, 2020 година
4. Индекс на гражданско участие 2021г., резултати от трета вълна на национално
представително социологическо проучване, Алфа Рисърч, октомври, 2021 г.
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се характеризира с изграждане на немалко нови коалиции от
граждански организации и мрежи. В същото време продължиха да са
активни и съществуващи от години мрежи и коалиции5. В условията на
извънредна епидемиологична обстановка, обаче, възможностите на
тези формирования да влияят на формирането на политики остана
твърде ограничено.
„Законодателството се усъвършенства, но усещането е за
теоретични възможности, които институциите на практика
не използват, не се ангажират с тях.”
Участник в експертна фокус-група
Общо наблюдение е, че въпреки наличието на достатъчно закони,
стандарти и нормативни изисквания, средата за гражданско участие
бележи спад. Причината е в несистемното или формално прилагане на
изискванията на законодателството от страна на институциите.
Участието става по-скоро „отвъд съществуващите механизми“, тъй като
те не работят.
„Гражданите се използват за фасада; правната рамка, която
регламентира участието, е пожелателна и не се прилага.“
Участник в експертна фокус-група
Най-ясно тази тенденция се наблюдава по отношение на онези етапи
на участие, свързани с партньорство и съвместно изработване на
решения. Създадените консултативни органи към институциите или не
работят, или резултатът от тяхната работа не е задоволителен.
Общественият съвет към КВНОЖГ в 44-то Народно събрание отчита, че
въпреки времето, усилията и експертните становища, по-голямата част
от предложенията на членовете му не са били възприети от народните
представители6. Важно е все пак да се отчете, че благодарение на
членовете на този съвет бяха спрени отлагането на влизането в
действие на ЗСУ, разглеждането на проекта на ВМРО за рестриктивно
изменение на ЗЮЛНЦ и беше приет Закон за българския жестов език.
Въпреки че нормативната уредба и националното законодателство се
развиват в посока уреждане на участието на гражданите в обществени
консултации и вземане на решения по важни въпроси, тези закони и
наредби не се прилагат или се използват формално, за легитимиране
на процеса.
„Налице е осезаем регрес на организираните форми за включване
на гражданите от страна на институциите. В отговор на това,
се наблюдава разцвет на неформалните инструменти, които
различни групи използват, за да изразят мнение.“
Участник в експертна фокус-група
На ниво общини съществува усещането, че местните власти не
дооценяват възможността, ресурса, който могат да привлекат, ако
предоставят повече и по-качествени инструменти за гражданско
участие. Въпреки регламентирането в правилниците на общинските
съвети, публикуването на дневния ред на общинските съвети и коми5 Индекс за устойчивост на НПО в България за 2020 г. Съвместен доклад на Български център за
нестопанско право и Европейски център за нестопанско право.
6 Отчет за дейността на Обществения съвет към КВНОЖГ на 44-то НС, 2021 г.
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сиите невинаги е обвързано с конкретен срок, което ограничава
възможността на гражданите и представителите на юридическите
лица да участват в тях, както и да упражнят навреме правото си да
изпращат писмени становища и предложения. Проектите на
документи не са разработени на достъпен за гражданите език и само в
редки случаи се придружават от информация за подадените от
гражданите становища по време на проведената предварителна
консултация. Не са създадени условия за участие на гражданите
дистанционно (в периода на пандемията), което до голяма степен
ограничава техния достъп до обществени консултации.
Добър пример за въвеждане на съвременни онлайн методи за
консултиране с гражданите на местно ниво е внедряването от
общините Кърджали и Търговище на платформата с отворен код
Консул - продукт на най-големия проект за цифрова демокрация. Чрез
нея е създадена възможност за улеснен диалог с гражданите - те могат
участват в поставянето и в обсъждането както на най-важните, така и
на ежедневни решения на местните власти в реално време.
Платформата се използва в повече от 130 публични институции в 35
страни в света.
Запазва се тенденцията да се създават и доразвиват общински
фондове за подкрепа на общностни инициативи/инициативи на
граждански организации и групи. Граждански организации и местни
власти работят и в посока прилагане на т.нар. „Граждански бюджет“,
при който част от общинския бюджет се разпределя от гражданите.
Много слаба информираност и участие се отчита в процеса на
разработване на Плановете за икономическо развитие на общините
(ПИРО). Въпреки изискванията на ЗРР за широк консултативен процес,
средносрочните планове на общините за периода 2021 - 2027 година
са разработени на практика без активното участие на гражданите,
въпреки, че тяхното изпълнение пряко касае качеството им на живот,
работа и образование.
Като положителен можем да отбележим следния пример: За
разработването на „Програма за София“, както бе наречен Планът за
интегрирано развитие на Столична община, беше използвана огромна
палитра от инструменти за гражданско участие. Подготовката на плана
бе възложена на ОП Софияплан от Главния архитект на Столична
община. Програма за София се разработи в тясна координация и
взаимодействие с граждани, бизнес, неправителствени организации и
администрация. В отделните етапи от създаването на Програма за
София, в качеството им на експерти, са въвлечени над 1500
заинтересовани страни от най-разнообразни сфери. Проведени са над
100 срещи и фокус групи с граждани, специалисти, представители на
организации институции. Стратегическият документ беше
финализиран след широко обществено обсъждане7.
7. h�ps://soﬁaplan.bg/por�olio/programofsoﬁa/
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Ролята на медиите
По отношение източниците на информация националните телевизии
запазват абсолютно първенство (в условия на пандемия делът на
телевизията дори се увеличава до 83%). Значителен ръст (от 18% на
38%) е налице при новинарските сайтове в интернет, също както и
при Фейсбук и Туитър (от 13% на 32%).
Нарастващото значение на социалните мрежи като инструмент за
гражданско участие и на местно, и на национално ниво заслужава
внимание - през последните години тези канали за комуникация все
повече биват инструментализирани освен за комуникация, и за
мобилизиране на маси (много протести се организират през Facebook
„събитие“). За сравнение през 2017 г. 31% от респондентите са
посочили, че използват групи в социалните мрежи за организирането
на местни инициативи при над 50% за настоящото изследване. На
регионално/ национално равнище данните са почти идентични: 33%
тогава спрямо 49% днес. Ако допреди няколко години от тях се
информираха само най-младите възрастови групи, сега влиянието им
се разпростира и върху средните, поради което те логично увеличават
цялостното си влияние с всички последствия от това – бърза
информация, но и значително количество непроверени,
манипулативни факти, както и фалшиви новини.
Удвояване (до 9 на сто) е налице и при проследяването на определени
блогове. Националните радиостанции бележат ръст (до 18%).
Регионалните телевизии също запазват известно влияние (14%), но
местните радиостанции и печатните медии са на практика в колапс.
Основните акценти в медиите през периода бяха:
•

Политически и корупционни скандали;

•

COVID-19 кризата - жертви, локдаун, мерки, ваксиниране;

•

Протестите срещу главния прокурор и правителството през
2020 година;

•

Поредицата от избори през 2021.

Общото усещане е, че националните медии са доминирани от 2-3
теми, отразяващи предимно гледната точка на официалната власт. Не
може да бъде подминат фактът, че бяха налице опити за оказване на
натиск срещу отделни журналисти заради критичната им позиция8.
Същевременно, през периода медиите популяризираха поредица от
силни корпоративни инициативи за дарителство, с вложени в тях
сериозни ресурси, които също до известна степен са „успокоили“
гражданите, че субекти с възможности могат да компенсират това,
което те не могат да направят.
8 Такъв, например, бе случаят със Силвия Великова, журналист в Българското национално радио. В
няколко интервюта тя споделя, че заради непрекъснатите си критики спрямо по това време
номинирания за главен прокурор Иван Гешев, в неофициални разговори с ръководството на
радиото ѝ е споменато за оказван натиск тя да бъде свалена от ефир. Източник: OFFNews.
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В изследвания период, предимно сред граждански организации и
някои медии у нас, започна да се усеща и говори усилено за „свиване“
или трансформиране на гражданското пространство. Подобни
тенденции се срещат и в други страни от Европейския съюз. Тези
процеси имат общи характеристики, които тук представяме най-общо
и в контекста конкретно на ситуацията в България:
•

неефективен диалог от страна на институциите и ограничени
възможности за взаимодействие между тях и граждански
организации;

•

липса на резултати по ключови за сектора въпроси като
формирането на Съвет за развитие на гражданското общество и
изработването на нова Стратегия за гражданското общество;

•

отражението на анти-НПО реториката, възпроизвеждана от
определени медии, публични и политически фигури и често
базирана на неверни твърдения, които доведоха до уронване
престижа на отделни негови представители, но и на сектора
като цяло;

•

опити за прокарване на законодателни промени, застрашаващи
нормалното функциониране и съществуването на ЮЛНЦ;

•

атаки върху свободата на словото, включително за публикации
на физически лица в социалните мрежи;

•

анти-европейски послания,
демократични ценности и др.

оспорващи

фундаментални

„Държавата абдикира от норми, които сама е създала.“
Участник в експертна фокус-група
Подобно на Индекс - 2015 и 2017 анализът отново показва, че
институционалната среда е с по-ниска оценка от законодателната. Ако
се следват нивата на гражданско участие – информация, консултация,
диалог и партньорство, може да се заключи, че в изследвания период
в правната ни рамка развитие има по отношение на диалога и
партньорството, без това да е довело до съществено развитие на
практическото реализиране на тези форми на участие. На местно
ниво, по-значително е развитието на регулаторната рамка по
отношение на процеса на консултиране на проекти на нормативни
актове. Причината е най-вече в това, че правната среда сама по себе си
не е достатъчна, за да гарантира качествено и резултатно
взаимодействие между гражданите и властимащите.
Участниците в изследването са на мнение, че гражданското участие е
обезпечено с подобаващ пакет закони и наредби, но проблемът е в
тяхното прилагане и институционално разбиране. Вземащите
решения и на местно, и на национално ниво все още възприемат
гражданското участие като излишно допълнително усилие, през което
трябва да докажат, че са минали, вместо като процес на диалог,
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обогатяване на гледните точки и използване на ресурса от експертиза
и информация на гражданите.
Важно е да се отбележи, че в периода на изследването чисто
институционално се очертават две ясни времеви линии. Първата е до
края на предишния редовен кабинет и се характеризира със сериозни
ограничения в средата за участие - предимно институционални.
Втората част на периода е след назначаването на служебно
правителство и през това време от няколко месеца може да се отчете
сериозна готовност и ясни механизми за консултации с граждански
организации и експерти в различните области.

ОБЛАСТ 2: Практики / проявление на гражданско участие
Обща оценка на активността:

4.38

Тази област на индекса цели да изследва доколко съществуват
практики на гражданско участие и доколко активни са самите
граждани.
Индикатор 2.1. Инициативи на гражданско участие; оценка на
индикатора 4.42
Това е област, бележеща много висок ръст на оценката в сравнение с
предходния период (от 3.91 през 2017 г. на 4.42 за 2021 г.). Броят на
гражданските инициативи расте, въпреки (или, поради) липсата на
диалог с институциите. Иначе казано, запазва се цялостната тенденция
за повишение на гражданската активност и почти всички проявления
на гражданско участие следват този ръст, с различен интензитет и
амплитуди във времето. Както показват и резултатите, активностите на
организираното гражданско общество и тези на отделните граждани
имат своите особености.
Кои са най-често използваните форми на гражданско участие?
В контекста на епидемията от COVID-19 и последствията от
разрастването ѝ в здравен и социално-икономически аспект,
естествено провокира онази гражданска активност, която свързваме
преди всичко със солидарността: доброволчеството, дарителството и
други форми на взаимопомощ. Кризисната ситуация извади от хората
енергия, сила, отговорност и съпричастност. По време на
извънредната обстановка гражданите започнаха да търсят по-преки
пътища от формалните, за да помогнат на себе си или на хора в нужда.
Множество граждански организации стартираха кампании за
набиране на средства, храна, апаратура и медикаменти, включиха се и
представители на бизнеса.
В първия период на кризата голям брой граждански групи и
организации реагираха по-бързо и адекватно от институциите. Сред
основните причини за това са тяхната гъвкавост, натрупаният опит и
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рутина и наличието на вече разработени и тествани механизми за
оказването на подкрепа на групи и хора в нужда.
„Дарителството и доброволчеството бележат ръст след
избухването на епидемията, но тези проявления на обществена
активност не изчерпват формите на гражданско участие.”
Участник във фокус-група
Според данните от двете анкетни проучвания, проведени от Форум
Гражданско Участие през октомври и ноември 2021 г. сред
представители на гражданския сектор (съвкупност 1) и на институции
(съвкупност 2)9, участието на организираното гражданско общество в
инициативи от местно, регионално и национално равнище през
последните три години се осъществява в разнообразни форми10. Както
е видно от двете графики11 по-долу, данните за активността на
регионално/ национално ниво в голяма степен повтарят тези на
местно.
4.48%
2%

%
.4

39%

16.4

19
22.

79.1%

26.87%
52.24%

34.33%
41.79%

49.25%

Графика №2: През последните три години Вашата организация/група участвала ли е в
някоя от изброените форми на гражданска активност на общинско равнище?
Друго (4.48%)
Протести на местно ниво (16.42%)
Подаване на заявления за достъп до обществена информация (19.40%)
Подаване на сигнали до медии за проблеми от местен характер (22.39%)
Подаване на сигнали и жалби до институции – местна власт, общински омбудсман, съд, областна управа и др (26.87%)
Петиции и подписки, включително онлайн, относно бществено значими теми от местен характер (34.33%)
Застъпнически кампаниина местно равнище (41.79%)
Изпращане на писма и позиции до институциите на местно равнище (49.25%)
Групи в социалните мрежи по въпроси от местен характер (52.24%)
Форуми и дискусии по важни въпроси от местен характер (79.10%)
9 „Съвкупност 1“ обхваща представители на граждански организации, на неформални граждански
групи и на народни читалища, докато „съвкупност 2“ е съставена от представители на местната власт,
на централната власт, включително представители на консултативни съвети на местно, регионално и
национално ниво, представители на комитети за наблюдение на оперативни програми, местни
омбудсмани и представители на Народното събрание и пр.
10 Тук трябва да се има предвид, че на респондентите е дадена възможност да изберат повече от един
отговор.
11 Графиките обобщават резултатите от анкетата за съвкупност 1. По-нататък в текста са коментирани
и извадки от проучването сред представители на съвкупност 2. С повече данни и изводи от
проведените допитвания можете да се запознаете от анализа на анкетните проучвания, който е
достъпен за четене онлайн в интернет страницата на Форум Гражданско Участие (www.fgu.bg),
раздел „За четене“.
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4.48%
%
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76.12%

16.4

2%

4.48%

4%

19.

20.9%

44.78%

59.7%

59.7%

49.25%

Графика №3 През последните три години Вашата организация/група участвала ли е в
някоя от изброените форми на гражданска активност на регионално и национално
равнище?
Друго (4.48%)
Участие в кампания за национален референдум (4.48%)
Протести в национален мащаб (16.42%)
Подаване на заявления за достъп до обществена информация (16.42%)
Подаване на сигнали до медии за проблеми от регионално или национално значение (19.40%)
Подаване на сигнали и жалби до институции – областна управа, парламент, министерства, агенции, омбудсман, и др. (20.90%)
Застъпнически кампании на национално равнище (44.78%)
Групи в социалните мрежи по регионални или национално значими теми (49.25%)
Изпращане на писма и позиции до институции (59.70%)
Петиции и подписки, включително онлайн, относно обществено значими теми от регионално или национално значение (59.70%)
Форуми и дискусии по важни въпроси от регионален и национален характер (76.12%)

Прави впечатление, че най-застъпени са онези форми на гражданско
участие, които дават възможност за диалог между повече
заинтересовани страни, включително с институциите, за обмен на опит
и споделяне на експертиза. Освен различните дискусионни форуми,
„традиционните“ за гражданския сектор дейности като
застъпничество, разработването на становища и позиции към местни и
национални институции също имат значителен процентен дял и дори
бележат ръст спрямо предходното проучване от 2017 г.
Това, което предизвиква интерес в данните от анкетните проучвания, е
значително по-слабото включване в протести и на местно, и на
регионално/ национално ниво в сравнение с вече изброените форми
на участие (по 16,42% от респондентите). Въпреки това и по този
показател се забелязва положителна тенденция спрямо предходното
изследване12.
По отношение на участието в консултативни процеси (по-конкретно в
обществени обсъждания и консултативни съвети) тенденцията е
същата – превес на директната комуникация с институции, както и
участието в работни групи. Съществена част от организациите и тук
посочват значението, което имат публичните колективни становища:
12 Справката показва, че от респондентите от съвкупност 1 в протести на местно ниво през 2017
г. са участвали 12.5%, а на регионално/ национално – 11.7%.
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при невъзможност от страна на дадена организация да се включи в
определен консултативен процес изготвянето или подкрепата за обща
позиция по значим за нея въпрос се оценява като значим механизъм
за реакция и въздействие. Тук е отчетена ролята и на организациите мрежи, членството в които също е инструмент за получаване на
представителност в консултативни процеси.
„...появяват се нови, нетрадиционни форми, добре е
гражданските организации да настояват пред институциите за
по-активното използване на нови, модерни, включително и
дигитални форми, за да привлекат гражданите, например,
електронен подпис, електронни платформи за консултации,
провеждане на дистанционни срещи и заседания на върховния
орган (ОС) на организациите.“
Участник във фокус-група
Сравнявайки с данните от предходното измерване на националния
Индекс може да се обобщи, че макар и с малко в тазгодишната оценка
почти всички те все пак бележат ръст. Най-широко разпространената
форма и тогава е „среща с институции“ (по 63%), а най-слабо е
участието в подготовката или обсъждането на предварителна оценка
на въздействието при промяна на законодателството по Закона за
нормативните актове (5% през 2017 г. при 7.5% за 2021 година).
Тук е мястото да отбележим, че един от водещите фактори, влияещи на
гражданското участие, е недостигът на човешки и времеви ресурси.
Това важи както за включване в съществуващите форми за обществени
консултации, така и за инициирането на дейности, които да влияят на
процеса на вземане на решения. Любопитен извод от анкетните
проучвания е, че гражданите се включват по-активно на местно ниво,
но същевременно оценката за качеството на участието им в
консултации на национално ниво е по-висока.
Това, което заслужава да бъде подчертано, обаче, е споделеното
усещане за формалност на проведените събития с консултативен
характер, като най-голяма полза организациите виждат в създаването
на контакти. От отговорите можем да обобщим още, че в повечето
случаи липсва структура на дискусиите, достъпът до информация за
целите им и възможността да участие онлайн са ограничени, а обратна
връзка за предоставените предложения и коментари е получена при
само 15% от респондентите.
На фона на тези данни все пак е редно да отчетем, че огромното
мнозинство от отговорилите на анкетата за съвкупност 1 са участвали
лично в обществени дискусии – свидетелство за изключително висока
активност на организираното гражданско общество в тези форми на
участие.
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Данните от проучванията говорят за нарастваща гражданската
активност през социалните мрежи, но практиката сочи, че тази форма
на участие е твърде нерегламентирана. Липсата на ясни правила за
участие и модерация на публични дискусии във Facebook – една по
същество външна за институцията платформа, може да провокира
дискусии, които не водят до пряк резултат по конкретния проблем,
излизат от границите на добрия тон, демотивират институциите или
тъкмо обратното – създават една илюзорна картина на одобряващо
(местно) гражданско общество.
Гледната точка на институциите по отношение на гражданското
участие в голяма степен отразява тяхната собствена въвлеченост.
Според техни представители, попълнили въпросника на ФГУ, най-често
използваните форми за участие са заявленията по Закона за достъп до
обществена информация (76% на общинско и 74% на регионално/
национално равнище), сигнали и жалби към институциите, участието в
подписки и протести.
Можем да обобщим следното. С изключение на референдумите, при
останалите форми на гражданско участие се отчита повишена
активност спрямо 2017 г. Това може да бъде обяснено с по-малкия
брой респонденти от групата на гражданските организации в
сравнение с предходното изследване. Той, от своя страна, изразява
тенденциите или поне усещанията за замираща дейност при много
организации. Така можем да изкажем предположението, че все
по-малкото на брой активни граждански организации вероятно се
оказват в ситуация, в която следва да покриват още по-широк
периметър от инициативи и/или теми, да са всеприсъстващи в
многоизмерното поле на гражданското участие.
Индикатор 2.2. Активни граждани; оценка – 4.33
Освен формалните и неформалните, но организирани структури на
гражданското общество, от ключово значение за формиране оценката
на Индекса е да се изследва поведението на отделния,
средностатистическия гражданин, на база на което сглобяваме
моментната картина на публичните нагласи по отделни
общественозначими теми и очертаваме динамиките в гражданската
активност.
Според проведеното социологическо изследване за последната
година общата гражданска активност е около 51%, което означава
запазване на нивата от 2017 г. Макар и със слаб, но устойчив ръст, и тук
се откроява увеличеното участие в няколко типа активности:
•

Членство и участие във Facebook групи. През 2021 година са
отчетени 12 на сто спрямо 7 през 2017 г., като сред активните
възрастови групи този дял е 16 на сто;

•

Инициативи в подкрепа на конкретна кауза. В това отношение
се наблюдава удвояване спрямо 2017 г. (от 5% тогава на 11% през
2021 г.);
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•

Полагане на доброволчески труд. И тук също се регистрира ясна
тенденция към ръст в сравнение с предходното изследване и
можем да допуснем, че поне част от това повишение се дължи
именно на още по-мащабната активност при множество
граждански организации след избухването на епидемията13;

•

Участието в протести (6%, 4%, 7%). Повишението по този
показател – каквото видяхме и при формалните структури на
гражданско общество, е напълно логично предвид вълната от
протести през лятото на 2020 г. против корупцията и главния
прокурор и поредицата от протести през настоящата, 2021 г.,
свързани преди всичко с част от мерките, прилагани в отговор на
разпространението на Covid-19 и на последиците от епидемията.

Данните от проучването дават основание
да смятаме, че
ангажираността по време на Covid-19 кризата е била от пулсиращ тип
– силна в началото, последвана от демобилизация и затваряне,
капсулиране в няколко най-важни направления, които са от
първостепенна важност за индивида и най-близката му социална
общност.
Регистрираната още през 2017 г. тенденция за съсредоточаване на
гражданската активност в едно водещо направление –
дарителството, сега е в отстъпление.
След повишеното през 2020 г. участие по този показател и по
отношение на доброволчеството, за което свидетелстват други
доклади14, през 2021 г. настъпва промяна. Можем да обясним това с
преминаването на предизвиканата от разпространението на Covid-19
извънредна ситуация от моментна криза към постоянно състояние на
цялостна непредвидимост, ограничения от различен характер и
растящи предизвикателства пред човешкото здраве и благоденствие.
Макар и косвено, изследването показва, че най-силно влияние върху
този процес е оказала социалната изолация, актуалните икономически
трудности и страховете на хората, че няма да могат да посрещнат
предстоящите изпитания.
Можем да формулираме хипотезата, че в период на икономически
подем и спокойна обществена атмосфера масовото дарителство расте,
а в период на стагнация и несигурност спада броят на даряващите
граждани. При най-силно засегнатите от кризите групи в най-голяма
степен е спаднало участието в дарителски инициативи (от два до три
пъти).
„Гражданското участие като цяло се активизира в периоди на
растеж, и обратно, спада по време на икономическа криза.“
Участник във фокус-група
13 По този показател се наблюдава интересна динамика. Данните от трите оценки на Индекса са както
следва: 6% за 2015 г., 4% за 2017 г. и 10% за 2021 г.
14 Вж. Доклад за дарителството в България през 2020 година, изготвен от Български дарителски форум
(достъпен онлайн тук), както и доклад за Световен дарителски индекс за 2020 година (достъпен
онлайн на английски език тук).
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Участието в почти всички други активности и инициативи остава на
нивата, регистрирани от предишните две изследвания, с нормалните
за такива случаи слаби статистически колебания. Относително
стабилен през последните шест години е процентът на хората, склонни
да участват в действия или кампании за защита на природата, в помощ
на сираци, за решаване на проблеми на селището или квартала, в
който живеят, в инициативи за подпомагане на бедни. Борбата с
корупцията нараства като приоритет с поставянето на този проблем
във фокуса на общественото внимание от миналогодишните протести.
При нея, обаче, прави впечатление сериозното разминаване между
значимостта на проблема (около 60% от пълнолетните българи го
определят като сериозен) и оставащата все още ниска готовност
(18,5%) за включване в акции или активности, които могат да я
ограничат.
В обобщение на тази част, на база на проведените проучвания и
експертна фокус-група за оценка, може да се направи изводът, че към
2021 г. сред неорганизираното гражданско общество активността в
редица направления бележи застой или отстъпление. Зад тази
тенденция стоят две групи фактори. Първо, здравната, икономическа и
социална криза, провокирани от Covid-19 пандемията, които в
началото ѝ доведоха до мобилизация на солидарност, съпричастност и
взаимопомощ, но впоследствие – до затваряне на хората в
най-близките им кръгове.
Второ, растящата ерозия на доверието към политическото и
институционалното, като за разлика от 2017 г. тази ерозия обхваща
вече не само чисто политическите организации, но и националните и
непартийните (вкл. президент, национален омбудсман и дори
Българска православна църква, университети, болници и прочее).
Намеренията за включване в различни форми на активност също
остават относително ограничени и в рамките на наблюдаваното преди
четири години. След периода на активизация очевидно тече процес на
затваряне и връщане към „устойчиви“ и доста трудно пробиваеми
нива на гражданска активност.
Новото, което установява настоящото проучване, е увеличаването на
активността в ядрото на ангажираните групи (висшисти от средните
възрастови групи, в големите градски центрове, както и на опитни и
утвърдени граждански организации) и спад сред по-широките слоеве
на обществото. Тази тенденция говори за ефективност на постигнатите
резултати в приоритетни групи, но и за дистанцирането на останалите.
В резултат се формира хранителна среда за негативни кампании към
гражданските организации и тяхната дейност, въпреки че данните от
социологическо проучване от 2020 г. показаха моментен ръст в
общественото доверие и подкрепа към гражданските организации15.
Можем да заключим, че мобилизацията около конкретни каузи - и
особено свързани с решаването на даден проблем и с потенциал да
15 Национално представителното проучване „Обществени нагласи към гражданските
организации, юни 2020“, изготвено от агенция „Алфа Рисърч“ по задание на Български център
за нестопанско право (докладът е достъпен онлайн тук).
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формират група от съмишленици чрез инструментите на социалната
мрежа, по всяка вероятност ще се окаже онова, което ще тласка
гражданската активност през следващите години.
„През този период гражданското общество се разви въпреки
деинституционализацията на подходите и може със сигурност
да се каже, че наблюдаваме растяща гражданска активност.“
Участник във фокус-група

Област 3: Ефект от гражданското участие
Обща оценка на ефекта:

3.75

В рамките на тази област се изследва какъв е бил резултатът от
предприетите инициативи и това довело ли е до промяна на средата –
правна, социална и институционална.
Индикатор 3.1. Резултат от гражданските инициативи; оценка 3.71
Оценката на гражданските организации за ефекта и постигнатите
резултати от инициативите през разглеждания период е преобладаващо
положителна, като едва 6% са отговорили, че инициативата не е довела
до никакъв резултат. Не се регистрира осезателна промяна в оценката
по този показател спрямо предишното изследване (от 3.64 на 3.71).

6%

57%

7%

30%

Графика №4: Постигнати ли са и в каква степен целите на гражданските инициативи, в
които е участвала Вашата организация/група през последните три години?
Да, постигнати са отчасти (57%)
Постигнахме малки и незначителни успехи (30%)
Да, постигнати са напълно (7%)
Инициативата не доведе до никакъв резултат (6%)
Няма отговор (0%)
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Ефективността на различните форми на гражданско участие се
оценява различно в зависимост от гледната точка. Според
гражданските организации и неформалните групи най-ефективни са
дискусиите, застъпническите кампании и подаването на сигнали до
медиите, докато мнението на институциите е, че най-ефективно е
подаването на жалби, заявления за достъп до обществена
информация и изпращане на писма до институциите. Този резултат
дава ясен сигнал за различното разбиране и подход в работата на
двете страни – предварително информиране и обсъждане на казусите
със заинтересованите страни за намиране на най-доброто решение, от
една страна или извършване на коригиращи действия в следствие на
обществен натиск, от друга. Преобладават формалните публични
обсъждания и консултации с незначително отчитане на мнението на
гражданите.
Форуми и дискусии

45%

Протести
Застъпнически кампании

31%

14%

55%

4%
34%

Изпращане на писма и позиции до институциите

13%

Подаване на заявления за достъп до обществена информация

36%

25%
31%

9%

Групи в социалните мрежи

Институции

0%

52%

6%

Петиции и подписки, включително онлайн

Граждански организации

46%

21%

Подаване на сигнали и жалби до институции

Други онлайн форми на гражданско участие

45%
46%

Подаване на сигнали до медии

Референдуми

54%

23%
3%
10%

33%

13%
20%

30%

40%

50%

60%

Графика №5: Кои форми на гражданско участие дават най-големи резултати?

Не може да бъде отчетена съществена зависимост между ефикасността
на инициативите и техния мащаб – национален или местен. Имат малък
превес мненията, че местните инициативи са по-ефективни поради
по-близкия и лесен контакт на гражданите с властите.
„Диалогът с местните власти е по-достъпен и вече има различни
практики на местно ниво, улесняващи гражданското участие.“
Участник във фокус-група
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В същото време се отбелязва, че институциите са използвали Covid-19
като претекст за ограничаване на достъпа на гражданите до тях и
съответно на възможностите за гражданско участие и контрол, както и
ефекта от него.
Индикатор 3.2. Промяна на средата; оценка 3.79
Оценката по този индикатор бележи скок в сравнение с оценката през
2017 година (от 2.91 на 3.79). Промяната на средата е най-важна, тъй
като тя е гаранция за по-силен ефект от участието в дългосрочен план.
Гражданското участие е в зависимост както от начина на
функциониране на институциите, така и от активността на гражданите
и техните организации и съответно оказва влияние върху дейността и
на двете страни.
„Все още няма развито гражданско общество. Повечето членове
на обществото не са наясно с правата и задълженията си.“
Участник във фокус-група
Консултациите с гражданите все още се приемат от местните власти
повече като формално задължение, отколкото като реална стъпка в
процесите на местно самоуправление.
Според гражданските организации през този период най-голяма е
промяната в посока повишаване на информираността и
ангажираността им, докато според институциите промяната е най-вече
в натрупването на опит и по-лесното обединяване на различни
организации и групи за общи каузи.
Подаване на заявления за достъп до обществена информация

43%

55%
66%
60%

Подаване на сигнали до медии

36%

Подаване на сигнали и жалби до институции
Референдуми

18%

30%

Групи в социалните мрежи
Други онлайн форми на гражданско участие

Граждански организации

Институции

42%

23%

Петиции и подписки, включително онлайн

64%

46%
57%

7%
10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Графика №6: Какви промени наблюдавате в работата на гражданските организации/
групи вследствие на проявеното гражданско участие?

Следващата схема илюстрира промените, които организациите и
институциите наблюдават в работата на институциите в резултат на
гражданската активност.

26

49%

Подаване на заявления за достъп до обществена информация

16%

Подаване на сигнали до медии

41%
25%
34%

Подаване на сигнали и жалби до институции

63%
64%

Референдуми

24%
20%

Петиции и подписки, включително онлайн

34%
39%

Групи в социалните мрежи
Други онлайн форми на гражданско участие

Граждански организации

Институции

70%

4%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Графика №7: Какви промени наблюдавате в работата на институциите в резултат на
гражданското участие?

Забелязва се като цяло по-висока самооценка на институциите за
влиянието на гражданското участие върху качеството на тяхната
работа. Организациите оценяват най-високо възможността за вземане
предвид на повече мнения и възможни решения, докато институциите
оценяват високо и подобряването на прозрачността в работата им. В
сравнение с предишното провеждане на Индекса на гражданското
участие се забелязва повишаване на показателите по всички
подвъпроси от този въпрос, с изключение на малко по-ниската
стойност в анкетите на гражданските организации за повишаването
качеството на резултатите. В някои общини се отчита повишаване на
интереса на местните власти към предложенията на граждани, но
също и неспособността им да се справят, когато те са разнопосочни.
„По-често се наблюдава резултат при активизиране на
гражданското участие за спиране на някои политики, отколкото
- за градивни инициативи. Липсват механизми, принуждаващи
институциите да приемат, за изпълнят, да има последици от
гражданските инициативи.“
Участник във фокус-група
Едва около една пета от анкетираните споделят мнението, че
гражданското участие е предизвикало промяна в политическия,
икономически и социален контекст в страната. Въпреки малката
стойност, за отбелязване е, че това е увеличение с над два пъти в
сравнение с предишното проучване. Според останалите близо 80%,
промяната е незначителна или липсва такава.
„Институциите и управляващите не са с нагласа да променят
начина си на работа и най-вече на вземане на решенията.“
Участник във фокус-група
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Въпреки цялостната негативна оценка и посочените причини за
липсата на голяма промяна, в отговорите са дадени и доста
положителни примери. Гражданите и обществото като цяло са станали
по-активни. В резултат от протестите през 2020 г. има промяна и в
политическия контекст. В социалния сектор се наблюдава
положителна промяна в следствие активността и обединението на
гражданските организации.

Общ� оценк�
3.78

Сред�
3.21

Практик�
4.38

Ефек�
3.75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът показва, че изследваният период (2019-2021) може да се
раздели на три времеви отрязъка. Първият се характеризира със
„затваряне“ на институциите към използването на всякакви
инструменти за взаимодействие, особено на национално ниво.
Тенденцията, започнала още в предходните години, довежда до почти
пълна липса на чуваемост, както от страна на парламента, така и на
изпълнителната власт. Дори достъпът на медиите до народните
представители е силно ограничен.
Гражданските инициативи,
изискващи много време и усилия, в голямата си част остават без
резултат.
Извънредната обстановка, предизвикана от разпространението на
коронавируса, успява да отключи много ценности и добродетели на
участието (дарителство, доброволчество) и да доведе до мобилизация
на обществото в почти всички негови групи. Този втори подпериод е
белязан от значителен ръст в общественото доверие към гражданските
организации и повишено ниво на солидарност, чиято устойчивост,
обаче, се оказва краткотрайна.
Насищането на последните петнайсет месеца с протести и постоянните
избори, в които се намираме от пролетта на 2021 г. насам, дават
контекста на последния, трети времеви отрязък, който води постепенно
към капсулиране на по-голяма част от гражданите и фокусиране повече
към личните им проблеми. От друга страна, именно в този период, след
старта на работа на служебните кабинети, се наблюдава по-голяма
отзивчивост и желание за диалог от страна на институциите.
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ИЗВОДИ
На база на казаното дотук можем да направим следните основни
изводи:
Традиционните за гражданския сектор дейности като
застъпничество, разработване на становища, подписки и
петиции, също и подаването на сигнали, включително до
медиите, не само запазват значението си, а спрямо
предходното проучване от 2017 г. дори се увеличава делът на
тези, които използват тези инструменти за участие.
Телевизиите остават основен източник на информация, като
Covid-19 кризата дори увеличава тяхната значимост.
Същевременно, расте влиянието на интернет сайтовете и
социалните мрежи, с всички техни плюсове и минуси. Те се
превръщат във все по-съществен източник на информация не
само за младото, но и за средното поколение с огромни
възможности за въздействие.
Засилва се значението на дигиталните инструменти за участие.
Този процес, обаче, все още е по-скоро ограничен до
използването на социалните мрежи.
От огромно значение все още са възможностите за
взаимодействие и дискусия на живо (присъствено) между
граждани/ организации и институции, както и вътре в самия
граждански сектор, чрез участие във форуми, семинари, но и в
обществени обсъждания.
Периодът на изследване бележи задълбочено недоверие в
институциите, като политическата криза подпомогна
задълбочаване на институционалната криза – от една страна
блокиране на институциите за работа с гражданите, и от друга –
повишаване на разочарованието сред гражданите и
организациите от това, че диалогът не води до резултат. В
най-голяма степен това засяга институциите на национално
ниво - Парламента, правителството, политическите партии.
Макар и да са налице новововъведения на нормативно ниво,
свързани със създаване и гарантиране на пространства за
диалог между институциите и гражданите, на практика в тези
форми на взаимодействие се наблюдават по-скоро негативни
тенденции и демотивация.
Отчита се наличие на правна рамка, която не работи;
традиционните инструменти се прилагат формално, а липсата
на ефект демотивира участието. Необходимо е доразвиване и
надграждане на задължителните елементи за провеждане на
обществени консултации, включително на местно ниво – по
отношение използването на разнообразни форми на
обществено консултиране, спазване на законовото задължение.
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за провеждане на обществени консултации още на етап
разработване на проекта на нормативния акт, достатъчно
популяризиране на обществените консултации и възможността
на гражданите да участват в тях.
Липсват гъвкави, модерни и адаптивни подходи за участие,
които да ангажират гражданите в процесите на консултиране и
вземане на решения на местно и на национално ниво.
Необходимо е развиване на правната рамка, а оттам и на
практиките, по използването на различни дигитални
инструменти за участие на гражданите, които да допринесат за
това то да бъде лесно, бързо и достъпно за повече граждани и
организации, от една страна, и ефективно, открито и прозрачно
водено от институциите, от друга.
Въпреки усилията на множество граждани и организации, все
още няма приет закон за доброволчеството, който да
регламентира широкото и пряко включване на различни
възрастови групи в акции за взаимопомощ и подкрепа на каузи.
Съществуващите в законодателството пречки за прякото
участие на гражданите не позволяват използването на този
демократичен инструмент от граждански групи, организации и
инициативни комитети, а дават възможност за това само на
големи икономически, медийни и политически субекти.
Необходими са законодателни промени, които да създадат
условия за ефективно упражняване на тези форми на участие.
Промените следва да разрешат проблемите с високите
изисквания за действителност на референдумите, големия
обем данни, които се обработват на хартиен носител, и
най-вече, ангажирането на отговорността на държавните
органи за предприемане на конкретни действия съобразно
отправените към тях искания.
Липсва визия и стратегия на държавата за развитие и
подкрепа на гражданското общество и гражданското участие.
Несформирането на Съвета за развитие на гражданското
общество, въпреки законовото изискване е белег за отказа на
институциите да водят постоянен, предвидим и открит диалог с
гражданските организации в темите, които засягат развитието
на сектора като такъв.
Организацията и начинът на провеждане на обществени
консултации, както и работата на консултативните съвети все
още получават по-скоро негативна оценка. Ограниченият
достъп до информация за целите на дискусиите, до възможност
за участие в заседания онлайн, липсата на разбираемо
подготвени материали и обратна връзка по дадените
предложения са основен фактор за демотивиране на участието.
Липсват нормативни гаранции за реалното и ефективно
прилагане на предвидените форми на участие, както и на
тяхното развитие.
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ПРЕПОРЪКИ
Основните препоръки от оценката на Индекса на гражданското
участие 2021 са свързани със създаване на гаранции за ефективно
провеждане на обществените консултации и инициативите на
гражданско участие като цяло и прилагане на резултатите от тях.
Трябва да се търсят и подходи за обезпечаване на административен и
финансов ресурс за провеждане на обществени консултации, в т.ч. и за
предоставяне на необходимата за гражданите информация, така че те
да участват подготвени и мотивирани в процесите на вземане на
решения, които ги засягат.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ИНСТИТУЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО:
Стартиране на работата на Съвета за развитие на
гражданското общество и разработване на Стратегия за
подкрепа на гражданското общество.
Приемане и стартиране изпълнението на Национален план за
действие по инициативата „Партньорство за открито
управление“, в който са включени мерки за подобряване на
средата за гражданско участие и граждански организации.
Разработване, обществено консултиране и приемане на
Закон за доброволчеството.
Разработване, обществено консултиране и приемане на
промени в Закона за прякото гражданско участие в
държавната власт и в местното самоуправление.
Подобряване на достъпа на правителствения сайт за
обществени консултации – strategy.bg, включително
подобряване на процеса на подготовка на материали, които
правят обществената консултация достъпна до гражданите.
Подобряване на достъпа до работата на НС, чрез сформиране
на Парламентарна комисия за работа с гражданите и
гражданските организации и работещ Обществен съвет към
нея и чрез създаване на специална секция за граждани на
сайта на Парламента.
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ПРЕПОРЪКИ КЪМ ИНСТИТУЦИИТЕ НА ОБЩИНСКО НИВО:
Въвеждане на нови, включително, дигитални инструменти в
работата на общинските администрации и съпътстващи
информационни и обучителни кампании, насърчаващи
прилагането им.
Създаване на стимули/ стандарти/ изисквания към служителите
в администрацията за повишаване качеството на работа с
гражданите.
Приемане и прилагане на наредби за провеждане на
ефективни обществени консултации на местно ниво.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
Да се мобилизират гражданските организации, използвайки
съществуващите и създавайки нови мрежи и коалиции, за
предприемане на проактивни действия в защита на
демократични ценности и постигане на значими обществени
цели.
Да се използва и мобилизира генерираната в периода
гражданска енергия за участие през всички форми традиционни и нови, за организиране на инициативи в защита
на общи значими и видими обществени каузи.
Да се организират широки информационни и медийни
кампании, свързани с ползата и видовете инструменти за
гражданско участие, като се показват положителните примери
и работещи модели.
Да се провеждат непрекъснати допитвания до граждани по
отношение ползването на различни инструменти и методи за
гражданско участие, включително и организиране на дискусии
как и какви нови методи да бъдат развити и предлагани на
институциите.
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