
Пътеводител на 
гражданското 

участие

LOGOS
USE OF THE LOGO(S) IS OBLIGATORY.

The EEA Grants / Norway Grants logo(s) must be 
used in either the colours (red PMS 187C and blue 
PMS 647C) or black and grey.

If the programme/project is only funded by the 
EEA Grants, or the Norway Grants, then just that 
logo should be used; if both grant schemes are 
involved, both logos should be used. The tagline 
‘Supported by…’  should also be used accordingly 
in the appropriate language.

CURVE
The curve is an optional graphical element, which you 
will see in use in the majority of the templates. The 
curve graphic feature is provided in InDesign so the 
colours can be altered without going through another 
software program. The curve is also available in Illus-
trator format.

The default colour of the curve is the red of the logos 
but this can be replaced by another from the colour 
palette if the document deals predominately with a 
particular sector. 

PANTONE 187 C PANTONE 647 C PANTONE 7534 C

Min 15 mm Min 15 mm

 ›  The templates are provided in InDesign CS4 and pdf formats
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Защо е необходимо 
гражданското участие?
Има най-малко пет причини, поради които 

управляващите на национално и местно равни-
ще трябва да се стремят на включват гражда-
ните в процеса на изработване на публичните 
политики.  Гражданското участие:

 подобрява качеството на вземаните ре-
шения, като използва опита на всички заинтере-
совани страни;

 използва експертизата на неправител-
ствените организации;

 насърчава устойчивостта на предложе-
ните правителствени реформи и проекти;

 дава възможност да се вземат предвид 
нуждите на различни групи от населението;

 помага на изпълнителната власт да по-
виши прозрачността в работата си и  обществе-
ното разбиране за вземаните решения. 

Равнища на участие
В Кодекса на 

добрите практи-
ки за гражданско 
участие в процеса 
на вземане на ре-
шения на Съвета 
на Европа са опре-
делени четири рав-
нища на участие: 
информация, кон-
султация, диалог и 
партньорство.

Информацията стои в основата на всички 
равнища на участие на гражданите и неправи-
телствените организации във вземането на ре-
шения.  Обществената консултация е форма на 
инициатива, при която властите се допитват до 
гражданите за тяхното мнение по определен 
проблем. Диалогът се основава на взаимни ин-
тереси и е свързан с обмен на възгледи и идеи 
или разработването на конкретна политика. 
Партньорството предполага споделени отговор-
ности на всеки етап от процеса на вземане на 
политически решения. 



Как да направим 
консултативен съвет?
Консулта-

тивните съвети 
са механизъм 
за партньорство 
между граждан-
ските организа-
ции и властта, 
при който се взе-
мат общи реше-
ния. Ето и стъп-
ките, които тряб-
ва да направите, 
за да създадете 
ефективно рабо-
тещ съвет:

1. Преценете защо ви е необходим консул-
тативен съвет, точно какви задачи ще изпълня-
ва и какви експерти трябва да влязат в него.

2. Изработете ясна процедура и критерии, 
по които ще бъдат избирани членовете от не-
правителствения сектор. Огласете ги публично.

3. Приемете правилник за работа и сле-
дете стриктно неговото спазване. Обикновено 
заседанието е редовно, когато присъстват мини-
мум 50% от членовете и решенията се вземат с 
мнозинство. Дайте възможност на несъгласните 
да изразят писмено мнението си и го прикрепете 
към решението на съвета. 

4. Подготвяйте внимателно всяко заседа-
ние.  Нормално е материалите, които ще се об-
съждат да се изпращат на членовете на съвета 
минимум 15 дни предварително.

5. Предложете да се въведе ред за обра-
тна връзка. Всеки, дал предложение, трябва в 
определен срок - напр. 30 дни, да има отговор 
дали то се приема или не и какви са аргументите 
за това.

6. Съставете план за публичност на рабо-
тата. Направете интернет страница на консулта-
тивния съвет, публикувайте неговите решения, 
дайте възможност на гражданите да ви пишат 
мнението си.

7. Отчитайте работата си при срещите си с 
хората. 



Диалогът в мрежата –  
от А до Я
Порталите за консултации в мрежата 

най-често съдържат два типа информация: обща  
– какво представлява консултацията с гражда-
ните и какви са ползите за хората да участват и 
специфична информация за всяка консултация.

Има задължителни елементи, които трябва 
да съдържа всяка консултация в интернет:

 цели на консултацията – защо я правите 
и какво искате да постигнете с нея.

 продължителност и краен срок – важно е 
гражданите да знаят кога най-късно могат да се 
включат в процеса.

 от кой орган е поискана – коя е институ-
цията, която организира консултацията. 

 кратко резюме на предмета й – какво 
точно се обсъжда. 

 10-12 конкретни въпроса по темата – те 
насочват желаещите да участват по кои аспекти 
на проблема се търсят техните мнения или идеи.

 форма за мнение, в която всеки може да 
пише – улеснява подаването на становищата.

 кой обработва предложенията 
 срок за получаване на обратна връзка – 

задължително е всеки, подал мнение, да получи 
отговор отчита ли се негово-
то предложение 

 предложенията, на-
правени до момента – това 
дава възможност да се сле-
ди развитието на процеса на 
консултация.

 контакт за въпроси – 
хората трябва да знаят как 
се казва човекът и на какви 
телефони и кога могат да го 
намерят

 резултати от консул-
тацията – в очите на гражда-
ните консултацията остава 
безсмислена, ако не е ясно 
до какво е довела и какви 
конкретни резултати са по-
стигнати чрез нея.



„Модели и добри практики 
за легитимно гражданско 
представителство”
Целта ни е да насърчим активното граж-

данство като предложим модели за легитимно 
гражданско участие във вземането на решения, 
които да гарантират равнопоставен и прозрачен 
избор на гражданските организации, откритост 
на тяхната дейност, строга отчетност пред граж-
даните и отговорност за вземаните решения 

В рамките на проекта:
 Проучихме съществуващите консулта-

тивни съвети и интернет форми на гражданско 
участие в България; 

 Анализирахме добрите практики на кон-
султативни механизми в 10 европейски страни 
– Австрия, Великобритания, Естония, Испания, 
Полша, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария 
и Хърватия;

 Създадохме модели за широка общест-
вена консултация, консултативен съвет и интер-
нет консултация и ги обсъдихме с представите-
ли на законодателната и изпълнителната власт 
и неправителствени организации.

 Издадохме наръчник с полезни съвети 
как се правят успешни консултации с гражданите.

Проектът се финансира в рамките на Програмата 
за подкрепа на НПО в България по финансовия 
механизъм на Европейското икономическо прос-
транство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)



БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗА 
ПОЛИТИКА “ДИМИТЪР ПАНИЦА” 
(www.schoolofpolitics.org) е не-
правителствена организация, 
създадена през 2001 година.  

Част е от Мрежата от училища по политически 
науки под егидата на Съвета на Европа, в коя-
то членуват 21 училища от различни региони на 
света – Централна и Източна Европа, Кавказ, Се-
верна Африка. Мисията му е да подпомага съз-
даването на общност от граждански и политиче-
ски лидери, с активна позиция в националния, 
европейския и световен политически процес, 
водени от съвременни демократични ценности 
като плурализъм, толерантност и информиран 
дебат. Училището работи не само в България, но 
и в страните от Западните Балкани, Черномор-
ския регион и Южното Средиземноморие. Над 
800 души на водещи позиции в страната и чуж-
бина са завършили обучителните му програми.

ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА  
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
В БЪЛГАРИя (www.ngogrants.bg) 
е част от прилагането на Финан-
совия механизъм на ЕИП. Тя е на 

обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигуре-
ни от страните донори Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия. Програмата предоставя финансиране 
за допустими неправителствени организации, 
регистрирани в България и има за цел да подпо-
могне развитието на гражданския сектор и при-
носа му за социалната справедливост, демокра-
цията и устойчивото развитие на страната.

Този документ е създаден с финансовата 
подкрепа на Програмата за подкрепа на непра-
вителствени организации в България по финан-
совия механизъм на Европейското икономическо 
пространство. Цялата отговорност за съдържа-
нието на документа се нови от Българското учи-
лище за политика „Димитър Паница” и при ни-
какви обстоятелства не може да се приема, че 
този документ отразява официалното становище 
на Финансовия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство и Оператора на Програ-
мата за подкрепа на НПО в България.
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