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Пътеводител  
на гражданското участие

Участието на гражданите в изра
ботва нето на публичните политики е 
мерило за качеството на демокрацията. 
Колкото поактивни и ангажирани са 
гражданите и неправителствените орга
низации, толкова пооткрито, отговорно 
и ефективно е управлението. Затова и 
гражданското участие в процесите на 
вземане на решения е регламентирано 
не само в конституциите и законите на 
развитите европейски демокрации, но 
и в международни актове на Съвета на 
Европа и Европейския съюз. 

Според Съвета на Европа „участи
ето на гражданите е в самото сърце на 
идеята за демокрация”1.  Бялата книга 
за европейско управление подчертава, че „демокрацията се основава 
на това хората да могат да вземат участие в обществения дебат”2. В 
Лисабонския договор между държавитечленки на Европейския съюз 
е записано, че институциите поддържат открит, прозрачен и редовен 
диалог с гражданското общество, а Европейската комисия провежда 
широки консултации със заинтересованите страни.  Партньорството 
 един от основополагащите принципи на съюза, се базира на консул
тиране и участие. 

Консултациите с гражданския сектор са предпоставка за подо
бри управленски решения, които отговарят на обществения интерес.  
Те гарантират, че ще бъдат взети пред вид нуждите, интересите и 
ценностите на максимален брой групи от хора. 

Книжката, която държите в ръцете си, съдържа информация за 
равнищата, принципите и стандартите за гражданско участие. Тя е 
съставена въз основа на добрите примери и опита в 10 европейски 
държави: Австрия, Великобритания, Естония, Испания, Полша, Фран
ция, Холандия, Чехия, Швейцария и Хърватия. Прочетете следващи
те страници. Те ще ви дадат знания, идеи и практически съвети как 
гражданите и властта могат да работят заедно. 

1 Препоръка за участие на гражданите, Rec (2001) 19, 6 декември 2001 г.
2 Бяла книга за европейско управление, COM (2001), 428
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Равнища на гражданско участие
В Кодекса на добрите практики за гражданско участие в процеса 

на вземане на решения на Съвета на Европа3 са определени чети
ри равнища на участие. Това са: информация, консултация, диалог 
и партньорство. Те се различават по степента, до която гражданите 
са ангажирани в изработването на публични политики, и могат да се 
прилагат на всички етапи в процеса на вземането на управленски 
решения. 

Информация
Информацията стои в основата на всички равнища на участие 

на гражданите и неправителствените организации във вземането на 
решения.  Ето защо свободният достъп до нея е много важен. Във 
всяка развита демокрация институциите са задължени да разпрос
траняват информация 
и данни какво правят 
или ще правят, а граж
даните се интересуват и 
знаят какви решения се 
вземат и защо.  Инстру
ментите, които властта 
найчесто използва, за 
да информира гражда
ните, са интернет пор
тали и онлайн бази дан
ни и информационни 
кампании.

 интернет портали и онлайн бази данни 

Уеб пространството осигурява лесен и свободен достъп до акту
ална, точна и навременна информация за политическия процес   в 
него могат да се публикуват документи със стратегически и операти
вен характер, различни позиции и становища, контакти на лицата, 
които са отговорни за подготовката на политическите решения и т.н. 
Практиката както в Европа, така и нас показва, че все повече инсти
туции на национално и местно равнище публикуват т.нар. „отворени 
данни”, свързани с тяхната дейност. Тези данни са във формат, който 
лесно може да се обработка и да се ползват свободно от всички.  У нас 
такива отворени данни могат да се намерят на специален портал на 
правителството https://opendata.government.bg/

3 Кодекс на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения, 
одобрен от Конференцията на МНПО на заседанието й на 1октомври 2009 г., Съвет на 
Европа
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 информационни кампании 

Кампаниите за повишаване на осведомеността се организират, 
когато дадена политика засяга голяма част от обществото и е важно 
тя да бъде обяснена.  При организирането им се използват различни 
канали за разпространение на информацията: раздават се  печатни 
материали – плакати, листовки, брошури, стикери; организират се 
публични прояви; създават се специални интернет страници; работи 
се активно с медиите и социалните мрежи.  

Консултация
Обществената консултация е форма на инициатива, при която 

властите се допитват до гражданите и неправителствените организа
ции за тяхното мнение по определен проблем или проект на документ. 
Тя е приложима на всеки етап от процеса на вземане на решение – 
при изработването му, прилагането му и промяната му, ако такава е 
необходима.  Консултациите могат да бъдат присъствени или онлайн. 

 присъствени консултации

Обикновено на тях се канят представители на заинтересованите 
страни – това са групите или институциите, които могат да окажат 
влияние върху дадено решение или е възможно да бъдат засегнати от 
него. Целта е да се проучат интересите и мненията на всички заинте
ресовани страни и да се съберат предложения от тях, които да бъдат 
отчетени при вземане на окончателното решение 

 онлайн консултации

Онлайн консултациите 
все повече изместват тради
ционните присъствени кон
султации. Повечето правител
ства в Европа имат специални 
портали за обществени кон
султации или отделни секции 
за консултации на интернет 
страниците на различните 
държавни институции. В Бъл
гария също има такъв портал 
 http://www.strategy.bg   На 
него министерствата публи
куват проекти на нормативни 
актове, по които всеки може 
да изпраща предложения и 
коментари. За съжаление пор
талът не се радва на голяма 
посещаемост.
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 петиции

Макар че петиции се правят по инициатива на групи граждани, 
тяхното разглеждане от 

управляващите също може да бъде разглеждано като консулта
ция, наймалкото защото отразява мнението и идеите на големи общ
ности от хора. Разликата с останалите видове консултации е, че тук 
първоначалната инициатива идва от гражданите, а не от представи
телите на властта.

Диалог
Първата стъп

ка в диалога – иска
нето той да се със
тои,  може да бъде 
направена както от 
публичните органи, 
така и от неправи
телствените орга
низации. Диалогът 
се основава на вза
имни интереси и е 
свързан с обмен на 
възгледи и идеи или 
разработването на 
конкретна политика. Често той води до съвместни решения  препо
ръки, стратегии или промени в законодателството. Той може да про
тече под формата на изслушвания и публични форуми, граждански и 
обществени съвети, определяне на лица за връзка с правителството.

 Изслушвания и публични форуми 
Обикновено изслушванията и публичните форуми със заинтере

сованите страни се организират периодично. Чрез тях се определят 
и разяснят чувствителните аспекти на определени решения, засяга
щи интересите на различните групи. Целта е да се обсъди в детайли 
определено решение и неговото въздействие върху една или повече 
заинтересовани страни. Диалогът е необходим за подобро разбиране 
на аргументите на различните страни и за постигане на съгласие око
ло определеното решение.  

 Граждански и обществени съвети 
Обществените съвети осъществяват дейността си на доброволен 

принцип. Те могат да се сформират по отраслов, професионален или 
териториален признак, съобразно обществените потребности. Такъв 
съвет може да се създаде и по конкретен проблем. Създаването на 
обществени съвети за дискусии с гражданите и с неправителствения 
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сектор към определени институции на национално равнище е срав
нително нова практика за България. Почесто граждански съвети се 
формират на териториален признак, за да подпомогнат решаването на 
определен проблем на местната общност.

 Лице за връзка с правителството 
Определянето на конкретно лице, което поддържа непрекъснат 

контакт с неправителствените организации и гражданите е модел, 
който се използва в част от европейските държави, а в Хърватия дори 
е създадена специална Правителствена служба за връзки с граждан
ското общество. Определеното лице осигурява на гражданското об
щество достъп до информация за актуални политически инициативи и 
от своя страна информира представителите на властта за вижданията 
на неправителствените организации и гражданите.

Партньорство
Партньорството 

предполага споделени 
отговорности между уп
равляващите и гражда
ните на всеки етап от 
процеса на вземане на 
политически решения. 
При него публичните ор
гани и представители на 
гражданското общество 
обединяват усилия за 
тясно сътрудничество, 
което може да включва 
възлагане за изпълне
ние на специфични за
дачи на неправителстве
ни организации, както и 
създаване на нови орга
ни за съвместно вземане на решения. Найразпространените меха
низми за партньорство са консултативните съвети.

 Консултативен съвет, работна група или комитет 
Консултативните съвети с участие на представители на държав

ни институции и гражданското общество найчесто се създават със 
закон или друг нормативен акт и работят като постоянна експертна 
група. Подборът на членовете от гражданското общество е свързан с 
експертизата, която дадена неправителствена организация притежа
ва. Независимо дали представляват държавна институция или  граж
данска структура, членовете на съвета имат равни права да изразяват 
мнения и становища в процеса на създаване на политики.
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Защо е необходимо гражданското 
участие?
Има наймалко 

пет причини, поради 
които управляващите 
на национално и мест
но равнище трябва да 
се стремят да включват 
гражданите в проце
са на изработване на 
публичните политики, 
а самите граждани да 
бъдат активни, кога
то се обсъждат важни 
управленски решения.  

Причина 1: гражданското участие подобрява качеството на взе
маните решения, защото чрез него се използва опитът на всички за
интересовани страни;

Причина 2: то дава възможност да се очертаят и да се вземат 
пред вид нуждите на различни групи от населението;

Причина 3: чрез гражданското участие управляващите ползват 
експертизата на неправителствените организации, които работят на 
централно и местно ниво;

Причина 4: участието на гражданското общество във вземането 
на решения насърчава устойчивостта на предложените правителстве
ни реформи, проекти, програми и политики;

Причина 5: активните граждани и НПО помагат на изпълнител
ната власт да повиши прозрачността в работата си и  общественото 
разбиране за действията на управляващите. 

Принципи за успешно включване 
на гражданите
Каквато и форма на консултация, диалог или партньорство с 

гражданите да изберете, начинанието ви ще успее, само ако спазвате 
някои общовалидни принципи. Те са изведени от добрите практики, 
съществуващи в европейските демокрации. Проверени са „на терен” 
и са валидни за участието както на национално, така и на местно 
равнище.
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Участие
Стремете се към възможно найшироко гражданско участие. 

Включването на гражданското общество на всички етапи от разра
ботването, осъществяването и контрола на публичните политики води 
до обществена подкрепа за решенията и полесното им прилагане в 
практиката.

Прозрачност и проследимост
Процесът на участието на обществеността трябва да е прозра

чен, а резултатите от това  проследими. Прозрачността и проследи
мостта изграждат доверие в изпълнителната власт.  

Съвместна отговорност
Участието на обществеността означава, че всички участници по

емат отговорност за съвместно извършената работа и резултатите от 
нея. Качеството на резултатите се повишава, а широката обществе
ност се идентифицира с тях.

Гъвкавост
Участието на гражданите не бива да се превръща в едностранно 

налагане на тяхното мнение. Изисква се гъвкавост и място за маневри, 
а всички участници в консултациите трябва да са наясно с това още в 
началото на процеса. Така те ще оценяват и възприемат реалистично 
възможностите си за въздействие върху управленските решения. 

Баланс и равни възможности
В диалога тряб

ва да са представени 
балансирано всички 
заинтересовани стра
ни. Участниците, неза
висимо дали предста
вляват влиятелна или 
уязвима група, трябва 
да имат равни възмож
ности и равно поле за 
въздействие. Консул
тативният процес  е 
успешен, само когато 
се организира без ба
риери.
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Взаимно уважение
Консултациите с 

гражданското обще
ство включват различ
ни целеви групи, които 
често имат различни и 
дори противоположни 
интереси. Независимо 
от ролите и позиции
те си, участниците в 
процеса трябва да се 
отнасят един към друг 
с уважение. Това по
добрява доброто съ
трудничество и е пред
поставка за постигане 
на взаимно приемливи 
компромиси.

Справедливост
Предложенията на всички участници се вземат насериозно, като 

задълбочено и трезво се разглеждат аргументите и контрааргументи
те за тяхното приемане.  Справедливостта е в основата на ползотвор
ното  сътрудничество.

Ясно представяне на информация
В процеса на консултации информацията се представя по ясен и 

разбираем начин.  Това улеснява общото разбиране и избягва потен
циални забавяния, разочарования и недоразумения.

Крайни срокове
Общественото участие се извършва на възможно найранен 

етап. Преди вземането на решения е подсигурено достатъчно вре
ме за информиране, консултиране или сътрудничество.  Участниците 
имат еднакво време за предоставяне на становища и са предварител
но уведомени за всички крайни срокове. 

Организация
Преди консултациите се определят отговорните за процеса 

представители на изпълнителната власт. Това осигурява на участни
ците необходимата яснота и допринася за ефективната и ползотворна 
работа.
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Решения и обратна връзка 
Вземащите решения вземат предвид предложенията на  граж

данското общество. Всеки участник получава обратна връзка в точно 
определен срок. 

Законност
Участието на обществеността се осъществява в рамките на съ

ществуващите законови изисквания.

Консултации с гражданското общество – 
практически стъпки
Как да се подгот

вим за консултация с 
гражданите и как да 
организираме проце
са? Кои са найважни
те стъпки и камъчетата, 
които могат да обърнат 
колата?  Въпреки спе
цификата на всеки про
блем и решение, има 
стандарти и стъпки, 
следването на които ще 
ви предпази от грешки и 
неуспехи в комуникаци
ята с гражданското об
щество.

Стъпка 1: Определете предмета  
на консултацията
Найчесто се консултират предложения за нормативни актове,  

политики или решения на важни за обществото или общността про
блеми.

Стъпка 2: Формулирайте ясно целите  
на консултацията
Това означава да знаете към какво точно се стремите. Целите  

на консултацията могат да бъдат различни: да представите повече 
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информация и яснота за предстоящото решение, да сондирате пози
циите на заинтересованите страни,  да  съберете предложения и идеи, 
за да подобрите решението си,  да получите обществена подкрепа за 
решението си и т.н. Важно е целите да са ясни за всички участници в 
консултацията.

Стъпка 3: Направете анализ  
на заинтересованите страни
Преценете кои са групите или институциите, които могат да ока

жат влияние върху дадено решение или е възможно да бъдат засег
нати от него. Обърнете внимание какви са техните позиции, кои от 
тях ви подкрепят и кои не, кои са т.нар. уязвими групи  найсилно 
засегнати от решението. 

Стъпка 4: Разпишете правила за 
провеждане на консултацията
Изключително важно за успеха на консултацията е процесът да 

бъде канализиран от правила, които не позволяват произволно тъл
куване. Правилата трябва да включват отговори на следните въпроси:

 Кои са участниците и по какви критерии са поканени те? В 
консултацията трябва да участват представители на всички заинте
ресовани страни. Уведомявайте ги активно по мейл или поща и спаз
вайте принципите за равнопоставеност на половете, малцинствата и 
хората с увреждания.  

 Кои точно въпроси се консултират?
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 Какъв е обемът от информация, който трябва да се предос
тави на участниците в консултацията?  Осигурявайте безпрепятствен 
достъп до информацията, като се стремите тя да бъде поднесена по 
начин, разбираем за всички. Насочете участниците и към допълнител
ни източници с информация по темата.

 Кои решения, технически или юридически изисквания, свър
зани с решението, не могат да бъдат променяни? 

 Какво може да бъде променяно, т.е. какъв е реалистичният 
обхват, така че да се избегнат прекомерни очаквания?

 Кой взема окончателното решение и доколко се влияе от кон
султацията, т.е. доколко резултатите от консултацията ще бъдат за
дължителни?

 Какъв е времевият график на консултацията и в кой период 
се включва гражданското общество?

 Кой модерира процеса на консултацията?
 Какво е нивото на публичност на различните етапи на проце

са? Широката публичност предполага да използвате поне две медии, 
едната от които онлайн. 

 Как и кога се оповестяват резултатите от консултацията, взе
тото решение и аргументите за него? Подгответе и изпратете отговор 
на всяко едно от предложенията с уточнение дали се приема или не и 
какви са аргументите за това.  Всяка консултация завършва с публи
куване на резултатите от нея. 

Стъпка 5: Изберете формата на 
консултацията и я проведете
Консултацията може да бъде 

присъствена или онлайн.  За при
съствените консултации е важно да 
изберете подходяща по размер и 
добре озвучена зала, както и вре
ме, което е удобно за участниците 
и гарантира тяхното присъствие.  
За успеха на онлайн консултациите 
критично важна е обратната връзка. 
Гражданинът подал предложение 
трябва да получава мейл, че пред
ложението е получено, както и пов
торен мейл дали предложението е 
прието или не и какви са аргументи
те за това. Утвърдена практика при 
онлайн консултациите е в интернет 
пространството да се  к а ч 
ват всички постъпили към момента 
предложения. 
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Стъпка 6: Обявете резултатите
Изключително важно е след изтичане на консултацията резул

татите от нея да бъдат обявени публично. Найчесто това се прави 
чрез писма или мейли до всички участници, както и чрез публикува
не на отчет за консултацията на интернет сайта, на който е органи
зирана, или на уебстраницата на институцията, която я организира. 
Прозрачността не само поражда доверие в изпълнителната или мест
ната власт, инициатор на консултацията, но и кара гражданите да се 
чувстват участници във вземането на решения и да се идентифицират 
с тях. 

Как да направим консултативен съвет?
Консултативните съве

ти са една от найчесто из
ползваните форми за работа 
с гражданското общество в 
европейските държави.  У 
нас например съществуват 
62 междуведомствени кон
султативни съвета към из
пълнителната власт на на
ционално равнище4.   Те са 
създадени като постоянно 
действащи звена и задачата 
им е да консултират упра
вляващите при изработва
нето и осъществяването на 
политики. Как се създава 
такъв съвет и как да избег
нем основните проблеми, 
които излизат в практиката 
досега?

Стъпка 1: Преценете защо ви е необходим 
консултативен съвет и едва тогава издайте 
акта за неговото създаване
Според Закона за администрацията в България консултативни 

съвети имат право да създават Министерски съвет, министрите, пред
седателите на държавни агенции и изпълнителните директори на из

4 Проучване на съществуващите консултативни съвети и интернет форми на гражданско 
участие, Българско училище за политика, октомври 2014 г.
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пълнителни агенции. Практиката обаче показва, че създадени вече 
съвети не са заседавали с години. Затова е добре да сте наясно какви 
ще са функциите на съвета и какъв  обхватът на неговата дейност.

Стъпка 2: Определете ясни критерии,  
по които ще бъдат избирани членовете  
от неправителствения сектор.  
Оповестете ги публично. 
Тук европейските практики са различни. В Холандия например 

членовете се избират с конкурс, като ос
новният критерий е тяхната експертиза 
в сферата, в която ще работят. В Хър
ватия съществува специален съвет на 
неправителствените организации, кои
то номинира членовете от гражданско
то общество във всички консултативни 
съвети. У нас няма единни правила за 
избор на гражданските представители в 
консултативните съвети, всяка институ
ция сама решава какви критерии да въ
веде. Затова и често сме свидетели на 
обвинения за непрозрачни процедури 
за определяне на представителите на 
гражданския сектор. Помнете, че дори 
несъвършените критерии са подобри 
от липсата на критерии. 

Стъпка 3: Изработете 
правилник за работа на съвета.
Правилникът трябва задължително да съдържа какви са функци

ите на съвета, колко са членовете му и как се избират, за какъв срок 
се създава съвета, кой е негов председател, каква е периодичността 
на заседанията му, какъв е редът за подготовка и протичане на тези 
заседания, как се вземат решенията и т.н. Особено важно е да се ре
гламентират сроковете и начините за обратна връзка на предложени
ята на гражданското общество. 

Стъпка 4: Подготвяйте внимателно  
всяко заседание
Материалите за заседанията трябва да съдържат достатъчно ин

формация за проблема, който ще бъде разглеждан. Те трябва да бъдат 
изпратени до всички и найважното – навреме. Недостатък в работата 
на съществуващите у нас съвети и късното изпращане на материали
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те, което е причина членовете на съветите да няма възможност да се 
подготвят добре за обсъжданията и заседанията да не са достатъчно 
ефективни.

Стъпка 5: Въведете ред за 
обратна връзка
Добре е да се въведе точен срок, в 

който всеки член на консултативния съвет, 
дал предложение, да получава аргумен
тиран отговор защо това предложение не 
попада в окончателния вид на документа, 
върху който е работил съветът.  Така ще 
избегнете обвинения, че съветът се използ
ва единствено за легитимиране на вече 
взети решения, а никой не се съобразява с 
предложенията на гражданското общество 
или другите институции.

Стъпка 6: Направете 
план за публичност 
на работата на съвета 
и следете неговото 
изпълнение
Създайте специална интернет страница за работата на съвета и 

в нея публикувайте всички материали, които дават представа какво 
точно върши консултативният съвет, какви решения взема и с какви 
неговите аргументи. Периодично качвайте отчети за свършеното. Не 
забравяйте, че откритото управление е извор на доверие и ваше за
дължение към гражданите.
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Примерни модели

Широка обществена 
консултация
Този модел се използва найчесто, когато трябва 

да се вземат стратегически решения за средносроч
но и дългосрочно развитие на определени секторни 
политики. Моделът предоставя възможност на всички 
заинтересовани страни да обменят мнения в дискусии, 
в които участват като партньори на изпълнителната 
власт. Крайната цел е постигането на максимално ши
рок консенсус по отношение на проблемите, потенци
алните техни решения и посоката за бъдещо развитие.
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Изпълнителна власт

Широко гражданско участие

Кръгла маса
(основен орган)

Координа-
ционна
група

----------------
Група за 

управление

Онлайн
платформа

Работна група 1

Работна група 2

Работна група 3

Моделът се основата на практиката на Австрия, свързан със 
стратегията за развитие на австрийската гора. Диалогът е отворен за 
всички групи, институции и граждани, заинтересовани от темата. 
Ресорното министерство, иницииращо консултациите, влиза в две не
зависими роли. От една страна, отговаря за подпомагане на процеса 
и координацията му като се грижи да  следва предварително приети
те критерии и принципи за провеждане на консултациите. От друга, 
участва в процеса като представител на обществените интереси по 
обсъжданата тема. 

Участниците са разделени на различни групи според експерти
зата им. 

Кръгла маса
Кръглата маса е основният орган, който взема политическите 

решения в консултациите. По организационни причини, участието в 
кръглата маса се ограничава до представители на правителствените 
институции и граждански организации, работещи на национално ниво. 

Председател: Ресорен министър
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Функции: Кръглата маса е платформата за хармонизиране на 
политическите и тематични интереси. Тя е централен орган за взе
мане на решения по отношение на идеите, разработени в процеса на 
консултации. Кръглата маса предлага и теми, които да бъдат разгле
дани от работните групи.  

Участници: Всички правителствени и неправителствени орга
низации, работещи на национално ниво могат  да участват в кръглата 
маса. Ресорният министър изпраща лични покани до всички заинтере
совани страни, ангажирани по дискутираната тема.  От практически 
съображения и в името на побалансирано представителство, в срещи 
на кръглата маса може да участва само по един представител (замест
ник) от организация. Участващите организации  могат да имат участ
ник и в работните групи. Един и същи човек от организация участва и 
в кръглата маса и в работните групи. 

Работни групи
Работата по съдържанието на консултациите и балансирането на 

интересите по отношение на въпроси, свързани с темата на консулта
циите, се извършва в работни групи. За да се постигне поефективен 
диалог, участниците в работните групи се разделят според експерти
зата им. Във всяка от групите има и модератор.

Функции: Работните групи трябва да намерят конкретни опре
деления за темите, предложени от кръглата маса, да ги анализират, 
да предложат подходящи мерки и да представят тези мерки пред ко
ординационната група. Отделните стъпки на анализ с отношение на 
всеки конкретен проблем, са:

1. Определяне на обхвата на проблема
2. Формулиране на желаното състояние (цел) 
3. Изследване на действителното състояние
4. Проучване на съществуващите политически инструменти за 

справяне с проблема
5. Определяне на разликата между действителното състояние и 

целта
6. Препоръка на подходящи мерки/решения за уреждане на про

блема (необходими партньори и споразумения, необходими политиче
ски инструменти, търсене на ресурси и научни изследвания)

7. Определяне на график за изпълнение и разпределение на от
говорностите

Отговорници: Лицата, отговорни за работните групи се пред
лагат от съответния ресорен министър и се утвърждават от кръглата 
маса. Те подготвят срещите на работните групи и отговарят за прото
колите. 

Участници: Участие в заседанията на работните групи могат да 
вземат всички желаещи след одобрение от кръглата маса. Лицето, 
което отговаря за работната група изпраща поканите за срещите.
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Секретар: Задачите на работната група, обобщението на ин
дивидуалните становища и докладите за координационната група се 
изготвят от секретар. 

Модериране: в рамките на наличния бюджет и при консултации 
с групата за управление на процесите, всяка работна група може да 
наеме външен модератор. В случай на липса на модератор, отговорни
кът на работната група изпълнява неговите функции. 

Координационна група 
Координационната група е свързващото звено между работните 

групи и кръглата маса.
Председател: Представител на ресорното министерство, отго

варящ директно за темата на консултаците.  
Задачи: Координационната група трябва да обобщава и хар

монизира резултатите от отделните работни групи и да ги представя 
пред кръглата маса, където те се обсъждат и интегрират в същест
вуващите решения. Освен това  координационната група обобщава 
всички решения на кръглата маса в окончателните отчети.  

Участници: Координационната група се състои от представител 
на ресорното министерство, който е и председател, лицата, отговорни 
за работните групи, председателят на групата за управление, секре
тар и модератор. 

Група за управление
Групата за управление е отговорна за планирането, контролира

нето и координирането на целия процес на консултации. Тя включва 
представителите на ресорното министерство, които са подпомагани 
от външни експерти.  Поради това, че е възможно припокриване на 
участниците в координационната група и в групата за управление, и за 
подобра ефикасност, заседанията на двете групи се провеждат заедно.

Интернет платформа
Широката общественост има шанс да участват в консултациите 

чрез интернет платформа или чрез писмени становища.  На интернет 
платформата  има форум, които е отворен за всички заинтересовани 
лица като им предоставя възможност да изразят своите предложения, 
желания и гледни точки. Обществеността е редовно информирана за 
резултатите от консултациите чрез медиите и интернет. 

Правила
Преди започването на консултациите всички участници при

емат с консунсус правила за сътрудничество и принципи на работа.  
Те са от основно значение за успешните консултации. 
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Принципи
Консултациите се 

стремят към конкретни 
цели, които са предва
рително определени. 
Резултатите се ползват 
от всички, заинтере
совани от темата. Кон
султативният процес се 
гради върху доверие 
между партньорите.  По 
време на консултации
те участниците работят 
заедно, като спазват 
принципите на равноп
оставеност и откритост. 
Всички участници при
емат и уважават пози
циите и интересите на 
останалите. С действи
ята си те конструктив
но допринасят към консултативния процес. 

В консултациите участват всички заинтересовани организации, 
социални групи и граждани. Консултативният процес отчита всички 
аспекти на разглеждания проблем  екологични, икономически,  соци
ални, като по този начин допринася за хармонизиране на интересите 
на всички заинтересовани страни.

Основни принципи са:
 Активно участие
 Откритост
 Прозрачност
 Ангажираност
 Консенсус 
 Приемственост
 Холистичен, междусекторен и интердисциплинарен подход
 Съвместимост със съответните международни конвенции и 

споразумения

Дискусионни материали
При поискване експертна група може да подготви документи за 

обсъждане. За изпълнението на тази задача могат да се потърсят и 
външни експертни становища в рамките на бюджета. Всички учас
тници могат да използват документите като основа за дискусиите в 
кръглата маса и работните групи.
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Финансиране
Ресорното министерство, според финансовите възможности, 

плаща разходите за външни модератори, сесиите на работните групи, 
предоставянето на необходимата инфраструктура и всички необходи
ми експертни становища или доклади. За пестене на средства се дава 
приоритет на използването на съществуващи ресурси, научни докла
ди и информация. Участието в консултациите не се заплаща. 

Прозрачност
Консултациите изискват възможно найвисока степен на про

зрачност. Това предполага:
1. Обсъжданите становища, мнения, изказвания и т.н., както и 

взетите решения от кръглата маса и работните групи се правят пуб
лично достояние от съответното ресорно министерство в адекватна 
форма и са достъпни в интернет.

2. Становища и писмени декларации се подават до ресорното 
министерство  своевременно преди съответното заседание. Докумен
тите трябва да съдържат името на автора  и се представят по време на 
следващото заседание на работната група. 

3. Документите и писмени становища, предоставени на съответ
ното ресорно министерство, са на разположение на всички участници 
в консултациите. Отговорникът на работната група отговаря за раз
пространението им до участниците и широката общественост.  Работни 
документи се разпространяват само до участниците в консултациите. 

Устойчивост
Консултацията е непрекъснат и гъвкав процес, което означа

ва, че се обсъждат внимателно предложения за усъвършенстване на 
структурата и правилата на консултацията, както и че се отчитат про
мени в интересите на заинтересованите лица.

Изпълнение
Организациите, представени на кръгла маса признават решени

ята от консултациите.  В рамките на своите възможности, те прилагат 
решенията, които са взети с консенсус с помощта на инструментите, 
с които разполагат.

Мониторинг 
Ресорното министерство провежда междинни оценки на изпъл

нението на взетите решения.
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Консултативен съвет
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Консултативните съвети са утвърдена форма за партньорство 
между гражданските организации и властта в повечето европейски 
държави. Те са механизъм за обмен на идеи, мнения и препоръки, за 
баланс между нуждите на заинтересованите страни, за съвместно взе
мане на решения на всеки етап от изработването на публичните поли
тики и за споделени отговорности между управляващите и неправи
телствените организации. Структурата и начинът на функциониране 
на съветите отразява спецификите на всяка отделна държава. Във 
Франция например има само 1 консултативен съвет с 233 членове, 
в Чехия съветите са 32, но със значително помалък членски състав. 
Моделът, предложен подолу, съчетава  добри практики, които рабо
тят предимно в Холандия и Великобритания. 

Създаване
Консултативен орган за предоставяне на консултации се създа

ва със заповед на министърпредседателя за период не подълъг от 
четири години. Заповедта се изпраща за сведение и до парламента. 
Всички заповеди за  създаване на консултативни органи се подписват 
и от министъра, отговорен за връзките с гражданското общество. Сро
кът за действието им може да бъде удължен до 2 години. 

Правила
 Всяко министерство може да сформира само по един постоя

нен консултативен съвет. 
 Постоянните членове на съветите варират от 9 до 14 на брой, 

като във всеки от тях има и допълнителна квота за експерти по кон
кретни въпроси. За всяка обсъждана тема се сформират различни гру
пи от специалисти според експертизата им. 

 Методологиите на консултации са разнообразни и широкооб
хватни – интервюта, работилници, дебати, експертни срещи, фокус 
групи, кръгли маси, проучвания с чуждестранни партньори. Освен по 
зададени конкретни теми от изпълнителната власт, съветите могат да 
провеждат проучвания и да изготвят доклади по важни теми и по тях
на преценка.

Състав и структура  
на консултативните органи
Всеки консултативен съвет се състои  от председател и до чети

ринадесет други членове. Председателят  може да назначава замест
никпредседатели от членовете.Членовете на консултативните съвети 
се назначават със заповед за срок до четири години. Те могат да бъ
дат преназначавани два пъти, всеки път за срок от максимум четири 
години.
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 Всеки министър е отговорен да предприеме необходимите 
действия за публикуването на свободно място в консултативен съвет.

 Членовете се назначават от комисия от експерти въз основа 
на лична експертиза в сферата на дейност, която се покрива от кон
султативния съвет.  Конкурсът е отворен за всички.

 Служителите, които работят в дадено министерство или под
чинена институция, звено или компания не могат да се назначават 
като членове на консултативен съвет, който е натоварен със задачата 
да съветва по въпроси, свързани с работата им.

 При назначаването на председателите и назначаването на 
останалите членове на консултативни съвети има пропорционално 
участие в консултативни органи на жените и лицата, принадлежащи 
към етнически или културни малцинства.

 Членовете на консултативните органи могат да напуснат съ
ответния съвет с молба до министъра. Те могат също така да бъдат 
уволнени заради некомпетентност, неработоспособност или други не
преодолими причини.

 Всеки съвет има секретар. Секретарят отговаря изцяло за 
консултативния съвет. Секретарят може да има администрация към 
него. 

 Секретарят и останалите служители не са членове на консул
тативния съвет.

 Министърът  назначава, повишава, уволнява, след консулта
ции с председателя на консултативния съвет, секретаря и останалите 
служители.

Консултации и позиции
 Консултативният съвет се свиква по писмено искане на ре

сорния министър.
 Консултативни

ят съвет може да поиска  
събиране на информа
ция и да бъде подпо
маган от други лица до 
степента, необходима 
за изпълнението на не
говите задължения.

 Консултатив
ният съвет обсъжда  и  
формулира становища.

 И з д а в а н е 
то на становища става 
само в присъствието на 
наймалко 50% от чле
новете.
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 Становищата 
се приемат с мнозин
ство от присъства
щите на заседанието 
членове, като всеки 
член има право на 
един глас.

 Ако гласовете 
са равни, решението 
се отлага за следва
щото заседание, ос
вен когато препоръ
ките не могат да бъдат 
забавени. В тези слу
чаи гласът на предсе
дателя има поголяма 
тежест. Това се отбе
лязва в консултатив
ния доклад.

 Позиция на член на съвета, която се различава от мнението 
на мнозинството, може да бъде добавена като отделен меморандум 
към препоръките.

Бюджет и програма
 Всяка година преди 1 април консултативните съвети изпра

щат на съответния ресорен министър проектобюджет за следващата 
календарна година за разходите, свързани с дейността им.

 Преди 1 септември всяка година консултативните съвети из
пращат на съответния ресорен министър проект на работна програма 
за следващата календарна година. Министърът предоставя на консул
тативния орган своевременно своите коментари.

 В работната програма трябва да се включат и непредвидени 
разходи за съвети.

 Министърът одобрява работната програма и я изпраща за 
информация на парламента. Министърът може да променя работната 
програма.

Прозрачност
Дейностите на съветите са напълно прозрачни. Има централизи

ран сайт за всички съвети. Отделно всеки един съвет поддържа свой 
сайт. Всичко за дейността на съветите се качва, както на общия сайт, 
така и на сайтовете на отделните съвети. Публикува се пълна инфор
мация както за бъдещи заседания, така и за вече свършената работа. 
Уеб страницата съдържа обсъжданите въпроси, гласуваните станови
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ща, аргументите в подкрепа на тези становища, особените мнения, 
ако такива съществуват.

Като допълнение към това на интернет страниците си консулта
тивните съвети имат и механизъм за консултация с широката общест
веност. Този механизъм включва информация за въпроса, по който се 
иска консултацията, предложенията, дадени към момента, както и в 
какъв срок и от кого гражданинът, подал мнението си, получава обра
тна връзка. Обратната връзка е ключов елемент в диалог с широката 
общественост. Всеки гражданин, който се е включил в консултацията, 
лично получава мейл, в който секретарят на консултативния съвет 
му отговаря дали мнението му ще бъде или няма да бъде взето пред 
вид и какви са аргументите за това.  Полезно е в страницата да бъдат 
публикувани и всички организации и граждани, които са дали пред
ложения и становища в рамките на консултацията.

Докладване и оценка
 Всеки консултативен съвет 

прави ежегодно до 1 април доклад за 
дейността си през предходната кален
дарна година.

 По искане на министъра, но 
наймалко на всеки четири години, 
консултативният съвет  се подлага на 
оценка, като се поставя акцент върху 
изпълнението на задълженията му.

 Годишният доклад и докладът 
за оценка се изпращат до ресорния ми
нистър. Докладът за оценка се изпра
ща също на министъра, отговорен за 
връзките с гражданското общество, и 
на парламента.

 Консултативният  съвет пред
ставя на министъра доклад за изпълне
нието на неговите задачи. Министърът 
отделно  може да поиска допълнителни данни и документи за съответ
ния доклад.

 Докладът задължително се публикува на интернет страница
та на консултативния съвет, за да може всеки гражданин, който се 
интересува да има достъп до него.
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Интернет консултация
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Порталите и специалните страници за консултации в мрежата са 
все почесто срещани в европейските страни. В държави като Австрия, 
Великобритания, Естония, Холандия има традиции при провеждане 
на консултации с гражданите чрез интернет. Найдобрата практика 
е всички консултации на изпълнителната власт с гражданските ор
ганизации и обществеността се извършват през специален интернет 
портал. На него се публикува два типа информация:

1. Обща информация, която съдържа: подробно обяснение на 
процеса на консултация, посочване на ползите от консултации и учас
тието на гражданите в процеса на вземане на решения, съвети как да 
се участва в консултациите с изпълнителната власт.

2. Специфична информация за всяка една консултация, която 
обхваща: 

 целите на консултацията;
 продължителност и краен срок за консултацията;
 от кой орган на изпълнителната власт е поискана тя;
 кратко резюме на предмета на консултация; 
 между 10 и 12 конкретни въпроси по темата за консултация; 
 форма, в която всеки гражданин може да попълни мнението 

си по поставените въпроси;
 обяснение кой и в какъв срок обработва постъпилите предло

жения;
 срок за получаване на об

ратна връзка от гражданина, подал 
формата;

 предложенията, направени 
към момента. 

Мнение и отговор на въпросни
ка може да се подаде онлайн или да 
се изпрати  по пощата. На сайта са 
публикувани също  контакти за връз
ка в случай, че възникнат въпроси; 
препратка към принципите на кон
султиране и тяхното спазване, както 
и къде могат да се подават жалби. 

След приключване на консул
тацията се публикува доклад. Той 
съдържа цялата първоначална ин
формация по темата, както и нови
те предложения и техния анализ.  В 
края на доклада се публикува списък 
с всички лица и организации, взели 
участие в процеса. Абсолютно цяла
та информация е видима и достъпна 
онлайн.
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Пътеводителят на гражданското участие е разработен в рамките 
на проекта „Модели и добри практики за легитимно гражданско пред
ставителство”, който се финансира в рамките на Програмата за под
крепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 20092014 г.

ПРОГРАМАТА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕ
ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БъЛГА
РИя  (www.ngogrants.bg) е част от прила
гането на Финансовия механизъм на ЕИП. 
Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. 
евро, осигурени от страните донори Ислан
дия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата 
предоставя финансиране за допустими не

правителствени организации, регистрирани в България и има за цел 
да подпомогне развитието на гражданския сектор и приноса му за 
социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на 
страната.

БъЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА 
“ДИМИТъР ПАНИЦА” (www.schoolofpolitics.
org) е неправителствена организация, съз
дадена през 2001 година.  Част е от Мре
жата от училища по политически науки 
под егидата на Съвета на Европа, в която 
членуват 21 училища от различни региони 

на света – Централна и Източна Европа, Кавказ, Северна Африка. 
Мисията му е да подпомага създаването на общност от граждански и 
политически лидери, с активна позиция в националния, европейския 
и световен политически процес, водени от съвременни демократични 
ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат. Повече 
от десетилетие училището насърчава процеса на демократизиране не 
само в България, но и в страните от Западните Балкани, Черномор
ския регион и Южното Средиземноморие. Над 800 души на водещи по
зиции в страната и чужбина са завършили обучителните му програми.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програ-
мата за подкрепа на неправителствени организации в България по 
финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се нови от Българ-
ското училище за политика „Димитър Паница” и при никакви обстоя-
телства не може да се приема, че този документ отразява официал-
ното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономи-
ческо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО 
в България.
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