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Увод 

Участието на гражданите в процеса на вземане на решения е ключов елемент за демокрацията 

на местно ниво.  То увеличава прозрачността и прави местната власт по-отговорна за своите 

решения. Гражданското участие е непрекъсващ процес, който обхваща периода между 

местните избори като разпространението на информация за местните политики и решения 

става в двете посоки: гражданите изразяват вижданият си към местната власт, а тя ги 

информира за прилагането им. 

Основната предпоставка за осъществяване на устойчива демократична реформа е 

възможността гражданите да се доверят на избраната местна власт. Колкото по-силна е 

връзката между двете страни (граждани и администрация), толкова по-успешно и 

демократично е обществото.  Безспорно тази връзка се засилва пропорционално с готовността 

на администрацията да отговори на реалните нужди на гражданите, да представлява най-

добрия им интерес и да подобрява качеството им на живот. Това става все по-важно на местно 

ниво на управление, където връзката между двете страни е по-очевидна, осезаема и 

чувствителна. 

Правото да избират държавни служители е само една форма на участие на гражданите в 

процеса на вземане на решения. Освен това, те имат възможност да определят цели и 

приоритети, да контролират действията на политици и членове на администрацията и да ги 

държат отговорни за действията им, да изразяват своите възгледи, изисквания и проблеми, да 

наблюдават и оценяват резултатите от прилагането на политиките. Този процес има редица 

предимства и недостатъци, както за гражданите, така и за управляващите.  
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Таблица 1: Предимства и недостатъци от участието на гражданите в процеса на вземане на решения1 

 Предимства Недостатъци 

 Граждани Управление Граждани Управление 

Процес на вземане на 

решения 

Образование (учене от 

и информиране на 

представители на 

властта); Убеждаване 

и просветление на 

властта; Придобиване 

на умения за 

гражданска активност; 

Образование (учене от 

и информиране на 

гражданите); 

Убеждаване на 

гражданите, 

изграждане на 

доверие и 

успокояване на 

безпокойство или 

враждебност; 

Изграждане на 

стратегически съюзи; 

Придобиване на 

легитимност на 

решенията; 

Отнема време; 

Безсмислено, ако 

решението се 

игнорира; 

Отнема време; Скъпо; 

Може да предизвика 

обратна реакция, 

създавайки повече 

враждебност към 

управлението; 

Резултати Получаване на 

контрол върху процеса 

на вземане на 

решения; 

По-добри решения за 

политики и 

изпълнението им; 

Избягване на съдебни 

разноски; По-добри 

решения за политики и 

изпълнението им; 

По-лоши решения ако 

са силно повлияни от 

опозиционни групи; 

Загуба на контрол при 

вземане на решения; 

Възможност за 

неправилно решение, 

което е политически 

невъзможно да се 

игнорира; 

По-малко бюджет за 

изпълнение на реални 

проекти; 

 

 

 

 

 

 

 
1 Irvin, R. A., & Stansbury, J. (2004). Citizen participation in decision- -making: Is it worth the effort? Public Administration Review, 64(1), 

55–65. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00346.x 
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Цел на проучването 

Целта на проучването е да даде обективна картина за съществуващите механизми за 

включване на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво у нас, като обхване 

плюсовете и минусите на използваните модели и посочи защо те не работят или работят 

неефективно.  

 

Методология 

Проучването на съществуващите механизми за включване на гражданите в процеса на вземане 

на решения на местно ниво в България е осъществено на три фази: 

• Събиране, проучване и анализ на документи и информация  

Проучването обхваща нормативната база, съществуващите към момента анализи на 

други организации, както и публично достъпните източници на информация за 

дейността на консултативните съвети и формите за граждански консултации на местно 

ниво у нас.  

• Дълбочинни интервюта  

За обогатяване на събраната информация и верификация на направените изводи от 

документалното проучване Българското училище за политика „Димитър Паница“ 

проведе 20 интервюта с 10 мъже и 10 жени.  Интервюирани са: районен кмет; 

председател и  зам.-председател на общински съвет;  общински съветник;  областен  

координатор на основна политическа партия в страната, омбудсман. Сред  

респондентите  са още: университетски преподавател, автор на изследвания на 

механизмите за гражданско участие,  представители на сдружение и асоциация, в които 

членуват български общини, представител на национална бизнес асоциация, 

представители на различни неправителствени организации,  с подразделения в 

страната или работещи на територията на конкретна община.  Интервюираните са от 

всички административни региони на България. Въпросите са еднакви към всички тях и в 

голямата си част са отворени.  
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Чрез дълбочинните интервюта с избраните респонденти БУП потвърждава и допълва 

данните от документалното изследване за процеса на гражданско участие в 

управлението на местно ниво в България, вади и откроява проблемите в тази насока, 

обобщава мнения за възможности за подобряване на участието на гражданите в 

управлението по места.  

• Експертна оценка  

Методът е използван на всеки етап от анализа като основен или допълващ. Въз основа 

на установените факти в документалното проучване и информацията от дълбочинните 

интервюта са направени експертни оценки на съществуващите практики у нас –

идентифицирани са проблемите, оценени са силните и слабите им страни, 

формулирани са изводи и препоръки за промяна в практиките в България. 
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Правна рамка 

Европейската правна рамка за участие на гражданите в процеса на вземане на решения 

продължава да се развива. На равнище ЕС това е гарантирано в Договора от Лисабон2. По-

конкретно, член 8 А предвижда: „Всеки гражданин има право да участва в демократичния 

живот на Съюза. Решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до 

гражданите“. Освен това член 8 Б предвижда, че „1. Институциите предоставят чрез 

подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да 

изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза. 2. 

Институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителните 

организации и гражданското общество“. Договорът от Лисабон задължава Европейската 

комисия да провежда консултации със заинтересованите страни и да регламентира правото на 

гражданите на ЕС да изискат от Европейската комисия да представи предложения по въпроси, 

необходими за прилагането на договора. 

Преди приемането на Договора от Лисабон, Европейската комисия разработва няколко 

документа, наблягащи на значението на участието на обществеността и предоставя ръководни 

принципи за неговото прилагане на практика. А именно Бяла книга за европейското 

управление3, приета през 2001 г., която откроява пет принципа на „доброто управление“, за да 

се увеличи легитимността на процеса на вземане на решения. Тя призовава Европейската 

комисия да гарантира нейното прилагане, което води до приемането на Общи принципи и 

минимални стандарти за консултация със заинтересованите страни4 от Комисията през 2002 г. 

Стандартите са организирани в пет области: предоставяне на ясно съдържание на процеса на 

консултации, дефиниране на целевите групи за консултации, организиране на публичност за 

повишаване на осведомеността и публикуване на консултациите онлайн, определяне на 

срокове за получаване на отговори и потвърждаване и предоставяне на обратна връзка. 

Участието на гражданите в процеса на вземане на решения е една от приоритетните области на 

подкрепата на ЕС за развитието на НПО в страните, планиращи присъединяване към ЕС и 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT 
3 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-white-paper-governance-com2001428-20010725_en.pdf 
4 https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_standards_en.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication-white-paper-governance-com2001428-20010725_en.pdf
https://ec.europa.eu/governance/docs/comm_standards_en.pdf
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същевременно изискване за членство в Съюза. Според Насоките за подкрепа на ЕС за НПО в 

страните, желаещи да се присъединят към ЕС (2014-2020 г.)5: „Участието на НПО е ключов 

фактор за осигуряване на качествено цялостно законодателство и за разработване на 

устойчиви политики, които отразяват нуждите на хората и се приемат от най-

засегнатите от тях“. Насоките заключават, че механизмите за сътрудничество между НПО и 

публичните институции, както и достъпът до информация от обществен интерес са от критично 

значение. 

Основният документ на Съвета на Европа, който предоставя гаранции, свързани с участието, е 

Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи6. Член 10 от Конвенцията 

защитава свободата на изразяване, а член 11 - свободата на събранията и сдружаването.  

Правото на достъп до информация, притежавана от публичните органи, особено за лицата, 

които действат в обществен интерес, е предпоставка за ефективно гражданско участие. 

Конвенцията за достъп до официални документи7 от 2009 г. изяснява правото на достъп до 

официални документи, съхранявани от публичните органи. Тя въвежда минимални стандарти, 

които трябва да се прилагат при обработката на заявките за достъп до официални документи и 

предоставя гъвкавост за държавите да въведат още по-големи права на достъп до тези 

документи. Член 10 от Конвенцията гласи, че: „По своя инициатива и когато е уместно, 

публичният орган предприема необходимите мерки за публикуване на официални 

документи, които притежава в интерес на насърчаване на прозрачността и 

ефективността на публичната администрация и за насърчаване на информираното 

участие на обществеността по въпроси от общ интерес“. 

Електронната демокрация е средство за гражданско участие. Препоръка CM/Rec (2009)18 на 

Комитета на министрите на държавите-членки относно електронната демокрация твърди, че 

информационните и комуникационните технологии улесняват по-широкото демократично 

участие на хората и групите, по-голямата прозрачност и отчетност на демократичните 

 
5 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/doc_guidelines_cs_support1.pdf 
6 https://rm.coe.int/1680063765 
7 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084826 
8 https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/Key-Texts/Recommendations/Recommendation_CM_Rec2009_1_en_PDF.pdf 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/doc_guidelines_cs_support1.pdf
https://rm.coe.int/1680063765
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084826
https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/Key-Texts/Recommendations/Recommendation_CM_Rec2009_1_en_PDF.pdf


                           

9 
Проектът „Активни граждани – проспериращи общини” се изпълнява от 

 Българско училище за политика „Димитър Паница“ и се 
финансира от Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. 
 

институции. В препоръката се  съдържат и  конкретни насоки за въвеждане и развитие на 

електронна демокрация. 

Важността на гражданското участието е признато и в други документи на Съвета на Европа, 

много от които засягат местното ниво. 

Препоръка CM/Rec(2001)199 относно участието на гражданите в местния обществен живот е 

първият инструмент в тази област. Той препоръчва на правителствата на държавите-членки да 

определят политика за насърчаване на участието на обществеността в местния обществен 

живот и да предоставят  възможност на местните власти да използват различни инструменти за 

участие в национална правна рамка. 

Препоръка CM/Rec (2009)210 относно оценката, одита и мониторинга на политиките за участие 

на местно и регионално ниво включва инструмент за самооценка за участие на гражданите. 

Правото на участие на гражданите в делата на местна власт е въведено с Допълнителен 

протокол11 към Европейската харта за местно самоуправление. Той регламентира правото на 

участие в делата на местна власт, определя мерки за въвеждането му на практика и органите и 

териториите, за които се прилага. Член 1 предвижда въвеждането на правно обвързващи 

гаранции за правото на гражданско участие на местно ниво: „1 (1) Държавите гарантират на 

всички, които са под тяхна юрисдикция, правото да участват в делата на местна власт“. 

Участието на НПО в процеса на вземане на решения е разгледано в два документа на Съвета на 

Европа. 

Първият от тях СМ/Rec(2007)1412 относно правния статус на НПО подчертава „съществения 

принос на НПО за развитието и реализирането на демокрацията и правата на човека, по-

специално чрез насърчаване на обществената осведоменост, участие в обществения 

живот и осигуряване на прозрачност и отчетност на публичните органи”. Препоръката 

допълнително разяснява задълженията на държавите: "76. Правителствените и 

квазиправителствените механизми на всички нива трябва да гарантират ефективното 

участие на НПО без дискриминация в диалога и консултациите относно целите и 

 
9 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804f513c 
10 http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/Recommendation-Rec20092-on-the-evaluation-auditing-and-monitoring-of-
participation-and-participation-policies-at-local-and-regional-level.pdf 
11 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482a 
12 https://www.osce.org/odihr/33742?download=true 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804f513c
http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/Recommendation-Rec20092-on-the-evaluation-auditing-and-monitoring-of-participation-and-participation-policies-at-local-and-regional-level.pdf
http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/Recommendation-Rec20092-on-the-evaluation-auditing-and-monitoring-of-participation-and-participation-policies-at-local-and-regional-level.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482a
https://www.osce.org/odihr/33742?download=true
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решенията на публичната политика. Свободното изразяване на многообразието от 

мнения на гражданите относно функционирането на обществото трябва да бъде 

гарантирано. Гражданското участие и сътрудничество следва да бъдат улеснени чрез 

осигуряване на подходящо разкриване или достъп до официална информация. 77. НПО 

трябва да се консултират по време на изготвянето на първичното и вторичното 

законодателство, което засяга техния статус, финансиране или сфери на действие." 

Вторият документ е Кодексът за добри практики за гражданско участие в процеса на вземане 

на решения13 (2009 г.), разработен от Конференцията на НПО. Той определя общи принципи, 

насоки, инструменти и механизми за активно участие на НПО в процеса на вземане на решения 

въз основа на действителния опит на НПО от цяла Европа. Въпреки че този кодекс за участие не 

е правно обвързващ, той предоставя подробни насоки за развитието на процеса на активно 

участие на гражданите във вземането на решения  на всички нива. За да насърчи прилагането 

на Кодекса, Комитетът на министрите приема Декларация 48, която призовава националните 

органи да го вземат надлежно предвид, когато предприемат действия за насърчаване 

участието на НПО в процесите на вземане на решения. 

Значението на участието на НПО в процесите на вземане на решения на всички нива е признато 

и от Насоките на Венецианската комисия14 от 2015 г. Те предоставят набор от принципи за 

смислено гражданско участие и дават примери как то да бъде улеснено. 

Докладът на генералния секретар на Съвета на Европа за 2015 г. също се позовава на факта, че 

„държавите трябва да създадат благоприятна среда, включително благоприятна правна 

рамка, за функционирането на неправителствените организации (НПО), както и устойчиви 

механизми за диалог, консултации и сътрудничество - сътрудничество между НПО и 

властите“. Глава 4 от доклада предоставя няколко критерия за измерване на доброто 

управление, които следва да се прилагат от публичните органи: 

• Отвореност и прозрачност: решенията се вземат и изпълняват в съответствие с правила 

и разпоредби; обществеността има достъп до цялата информация, която не е 

класифицирана по точно определени причини; информацията за решения, политики, 

изпълнение и резултатите се оповестява публично.  

 
13 https://www.osce.org/odihr/39400?download=true 
14 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)046-e 

https://www.osce.org/odihr/39400?download=true
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)046-e
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• Иновации и готовност за промени: търсят се нови, ефективни решения на проблеми и 

подобрени резултати; съвременните методи за предоставяне на услуги се тестват и 

прилагат; създава се благоприятна за промени среда.  

• Отчетност: всички, които вземат решения, носят отговорност за тях; решенията са 

мотивирани, подлежат на контрол и могат да бъдат санкционирани; съществуват 

средства за отстраняване за лошо управление или неправилни решения.  

Парламентарната асамблея (ПАСЕ) редовно припомня важността на  гражданското участие за 

демокрацията: Резолюция 1746 (2010) относно „Демокрацията в Европа: криза и 

перспективи“15 призовава държавите-членки на Съвета на Европа да установят процеси и 

структури, в които да участват и да бъдат отворени за всички, които живеят в страната, да 

създават независими надзорни институции, пред които да се отчитат отговорните лица и да 

подобряват образованието и политическото обучение. Резолюция (2096) „Как могат да бъдат 

предотвратени неподходящи ограничения върху дейностите на НПО в Европа?“16 призовава 

държавите-членки да „гарантират, че НПО са ефективно включени в процеса на консултации 

относно ново законодателство, което ги засяга и други въпроси от особено значение за 

обществото. „Резолюция 2095 (2016) „Засилване на защитата и ролята на защитниците на 

правата на човека в държавите-членки на Съвета на Европа“17 изисква от тях  да гарантират, че 

защитниците на правата на човека са включени, когато е възможно, в законодателния процес 

относно правата на човека и други основни ценности. " 

Конгресът на местните и регионалните власти проявява особен интерес към участието на 

гражданите чрез НПО. Резолюция 385 (2015) „Насърчаване на активното гражданство чрез 

изграждане на партньорства с гражданското общество“18 се фокусира върху прилагането и 

актуализирането на гореспоменатия Кодекс за добри практики за гражданско участие на 

Конференцията на НПО. 

Съветът на Европа има и стандарти за участие на определени категории хора в обществения 

живот. Някои се отнасят до местното ниво на управление, други - до всички нива. 

 
15 https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17882&lang=en 
16 https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22502&lang=en 
17 https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22500&lang=en 
18 https://rm.coe.int/168071a448 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17882&lang=en
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=22502&lang=en
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22500&lang=en
https://rm.coe.int/168071a448
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Посочената по-горе препоръка CM(2001)19 на държавите-членки относно участието на 

гражданите в местния обществен живот предоставя конкретни стъпки и мерки за насърчаване 

на включването в процеса на вземане на решения на категории лица, които имат по-големи 

затруднения при участието си с особен акцент върху жените и младите хора. По подобен начин 

Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление от 2009 г.19 

предвижда: 

„1 (3) Без несправедливо дискриминиране, на което и да е лице или група, законът (относно 

правото на участие в делата на местната общност) може да предвижда конкретни мерки 

за различни обстоятелства или категории лица“. 

• Чужденци 

Конвенция за участието на чужденци в обществения живот на местно ниво20 задължава 

държавите да гарантират на чуждестранно пребиваващите  при същите условия, както 

на своите граждани, правото на свобода на изразяване, събиране и сдружаване. В 

допълнение, държаните могат да се ангажират да прилагат глави Б и В на част I от 

Конвенцията, следователно да създадат консултативни органи, които да представляват 

чуждестранни резиденти на местно ниво и да гарантират на чуждестранните граждани 

правото да гласуват на местните избори. Всички страни трябва да гарантират, че на 

чуждестранните жители е достъпна цялата информация относно техните права и 

задължения, свързани с местния обществен живот. 

• Жени 

Значението на справедливото представителство на жените в органите за вземане на 

решения се подчертава в няколко документа на Съвета на Европа, като  Декларацията 

за равенство между жените и мъжете като основен критерий за демокрацията21 и 

гореспоменатата препоръка CM/Rec(2001)19 относно участието на гражданите в 

местния обществен живот. За да се гарантира това, препоръката предлага да се въведат 

задължителни или препоръчителни квоти за минималния брой кандидати от 

 
19 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482a 
20https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007bd26 
21 Council of Europe: Declaration on equality between women and men as a fundamental criterion of democracy MEG-4(1997)018 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482a
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007bd26
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определен пол в общинските съвети, местните изпълнителни органи и различните 

комисии и съвети, сформирани от местните органи. 

• Хора с увреждания 

Препоръка CM/Rec (2011)1422 на Комитета на министрите на държавите-членки относно 

участието на лица с увреждания в политическия и обществения живот насърчава 

правителствата да продължат усилията си в тази област, като приемат подходящо 

законодателство, развиват услуги за подкрепа, така че хората с увреждания да могат да 

участват в политическия живот като граждани, които имат равни политически права и 

задължения. 

• Млади хора 

Комитетът на министрите е приел множество препоръки в подкрепа на ефективното 

участие на младите хора в обществения живот. Първата от тях - CM/Rec(97)323,  

относно младежкото участие и бъдещето на гражданското общество, потвърждава 

решаващата роля на младите хора в развитието на гражданското общество и 

препоръчва да се насърчава партньорството между държавните органи и младежки 

организации. 

Препоръка CM/Rec(2004)1324 относно участието на младите хора в местния и 

регионалния живот припомня, че принципите за младежко участие се прилагат и на 

местно ниво. Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния и 

регионалния живот е приложена към настоящата препоръка. Тя регулира младежкото 

участие и институционалното участие на младите хора в местните и регионалните 

въпроси. Инструментите включват обучения за младежко участие, предоставяне на 

информация на младите хора, насърчаване на младежкото участие чрез 

информационни и комуникационни технологии и медии, насърчаване на младежкия 

доброволен труд и други. Институционалното участие предвижда създаването на 

младежки съвети, парламенти и младежки форуми. 

 
22 http://humanrights.bg/Contents/Item/Display/12474 
23 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804d4953 
24 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805dbd33 

http://humanrights.bg/Contents/Item/Display/12474
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804d4953
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805dbd33
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Препоръка CM/Rec(2006)125 относно ролята на националните младежки съвети в 

развитието на младежката политика признава значението на младежките съвети в 

развитието на публичните политики за младежта и призовава държавите-членки да 

улеснят започването и подкрепата на тяхната работа. В допълнение документът 

препоръчва правителствата на държавите-членки да „обмислят включването на 

националните младежки съвети в определянето на процедурите и механизмите, 

използвани от публичните органи за консултиране на младите хора като цяло“. 

Препоръка CM/Rec (2006)1426 относно гражданството и участието на младите хора в 

обществения живот потвърждава препоръката за създаване на младежки съвети и 

призовава държавите-членки да създадат благоприятна среда за ефективно младежко 

участие, включително чрез осигуряване на информация в съответствие с установените 

принципи. Ефективният достъп до информация за младите хора се насърчава и от 

Препоръка CM/Rec (2010)827 относно младежкото информиране. 

Препоръка CM/Rec (2012)228 относно участието на деца и младежи под 18 г., признава 

стойността на техния принос като „уникални ресурси за укрепване на правата на 

човека, демокрацията и социалното сближаване в европейските  общества“. 

Препоръката призовава държавите-членки да защитят правото на децата и младежите 

да участват в процеса на вземане на решения чрез приемане на правни гаранции с 

периодичен преглед на тяхното прилагане и предоставяне на ефективни средства за 

защита в случай на нарушения. 

В допълнение, Комитетът на министрите признава значението на предоставянето на 

значими възможности и програми за участие и на младите хора от бедните квартали. В 

Препоръка CM/Rec (2015)329 относно достъпа на младите хора от квартали в 

неравностойно положение до социални права, Комитетът препоръчва да се включат 

млади хора в неравностойно положение в общественото вземане на решения, по-

специално в планирането и управлението на тяхната жизнена среда. 

 
25 https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/Documents/CM_Rec_06_national_youth_councils_en.pdf  
26 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805b251a 
27 http://www.nicm.cz/files/doporu%C4%8Den%C3%AD%20CMRec(2010)8.pdf 
28 https://www.refworld.org/docid/506981802.html 
29 https://rm.coe.int/168066671e 

https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/Documents/CM_Rec_06_national_youth_councils_en.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805b251a
http://www.nicm.cz/files/doporu%C4%8Den%C3%AD%20CMRec(2010)8.pdf
https://www.refworld.org/docid/506981802.html
https://rm.coe.int/168066671e
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• Малцинства 

Инструментите на Съвета на Европа за защита на малцинствата също включват правила 

за участие в обществените дела. Рамковата конвенция за защита на националните 

малцинства30 задължава страните да: „15. ... създават необходимите условия за 

ефективно участие на лицата, принадлежащи към националните малцинства, в 

културния, социалния и икономическия живот и в обществените дела, по-специално 

в тези, които ги засягат". 

Европейската харта за регионалните или малцинствени езици31 предоставя обща рамка 

за правото на ползване на регионален или малцинствен език в личния и обществения 

живот и набор от конкретни мерки за насърчаване на използването на тези езици в 

различни области на обществения живот. 

 

Нормативната база за включване на гражданите в процеса на вземане на решения в България е 

уредена на първо място в Конституцията. Регламентирана е възможността за решения на 

гражданите при допитвания, участие в местни органи и контрол. В Конституцията е зададена 

рамката, а другите нормативни актове определят различните и конкретни аспекти от участието 

на гражданите в местната власт. На основата на Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление32 и Закона за местните избори33 се решават 

въпроси от местно значение. Те определят демократични форми за участие на гражданите на 

местно ниво. 

Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

урежда условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите при осъществяване на 

държавната и местната власт. Прякото участие се осъществява чрез референдум, гражданска 

инициатива и общо събрание на населението.  

Законът за местното самоуправление и местната администрация урежда обществените 

отношения при местното самоуправление и администрация, регламентира органите на 

местното самоуправление с техните правомощия и компетенции. Освен това, в закона изрично 

 
30 https://rm.coe.int/16800c10cf 
31 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680695175 
32 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135636485 
33 https://lex.bg/laws/ldoc/2133624320 

https://rm.coe.int/16800c10cf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680695175
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135636485
https://lex.bg/laws/ldoc/2133624320
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се посочва, че гражданите имат право „да се изказват, да отправят питания, становища и 

предложения” по всички въпроси, които са в компетентността на кмета и общинския съвет. В 

този смисъл, обществени обсъждания и консултации на местно ниво могат да се организират 

по широк кръг теми и въпроси, в зависимост от спецификата на съответната община 

район/кметство и приоритетите на местната общност. 

Законът за административно-териториалното устройство34 постановява правилата за промяна 

на административно-териториалните единици чрез участие на гражданите при провеждане на 

референдум.   

Административнопроцесуалният кодекс35 дава възможност на гражданите и техните 

организации да оспорват административни актове на местните административни органи по 

съдебен и административен ред. Чрез него се осъществява и контрол върху местните органи.  

Законът за достъп до обществена информация36 регламентира спецификата и начина за 

предоставяне на този вид информация. Правото на гражданите да получават достъп до 

информация е регламентирано и от чл. 41 от Конституцията на Република България, който 

гласи: „(1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. 

Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име 

на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, 

народното здраве и морала. (2) Гражданите имат право на информация от държавен орган 

или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако 

информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди 

права“. Законът за достъп до обществена информация регламентира не само правото за 

получаване на обществена информация, но и съдебния контрол над органите, които трябва да 

я предоставят. По своята същност обществената информация е всяка информация, свързана с 

обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят 

собствено мнение, относно дейността на задължените от закона субекти, като централни и 

местни органи на властта. Основната цел на Закона за достъп до обществена информация, 

макар и не конкретно декларирана в текста му, е насочена към това да бъдат създадени общи 

 
34 https://www.mrrb.bg/bg/zakon-za-administrativno-teritorialnoto-ustrojstvo-na-republika-bulgariya/ 
35 https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135521015 
36http://www.aipbg.org/legislation/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D
0%BD%D0%B0/203795/ 

https://www.mrrb.bg/bg/zakon-za-administrativno-teritorialnoto-ustrojstvo-na-republika-bulgariya/
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135521015
http://www.aipbg.org/legislation/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0/203795/
http://www.aipbg.org/legislation/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0/203795/
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правила за прозрачност на управлението и възможност за информирано участие на гражданите 

в него чрез достъп до информация, съхранявана от държавните органи, органите на местно 

самоуправление и други публични институции. 

 

Състояние на гражданското участие в процеса на вземане на решения на 

местно ниво в България 

30 години след падането на комунизма България продължава да се счита за „нова 

демокрация“. Държавата все още не функционира напълно ефективно. Причините за това 

включват липсата на консолидирана партийна система, липсата на компетентност в публичната 

администрация, ниското ниво на социален капитал от страна на населението и ниското ниво на 

самоорганизация и социална активност в обществото. Въпреки че много българи възприемат 

демокрацията като по-добра система от комунистическата диктатура, те не оценяват 

положително нейното състояние. Последните изследвания сочат, че близо половината от 

жителите на България не са доволни от начина, по който функционира демокрацията в 

страната. Публичните институции не вдъхват голямо доверие сред широката общественост и 

малко хора им вярват за начина, по който се разработват закони и политики.   

В България се регистрира най-ниската степен на доверие към законодателната власт – само 8% 

от населението на страната има доверие в парламента. Само 15% от българите пък имат 

доверие на националната изпълнителна власт. Жителите на страната имат подчертано 

песимистични нагласи за нейното развитие  - само една четвърт от запитаните са на мнение, че 

страната се развива в правилната посока, докато 59% са песимистично настроени. Това 

недоволство от състоянието на демокрацията е една от причините за нежеланието на 

българите да участват в избори както на местно, така и на национално ниво. Доверието в 

местната власт е 41%. Рязко по-критични са нагласите в големите градове (32%), по-умерени – в 

средните общини (44%) и най-благоприятни – в малките населени места (51%).37 Доверието в 

НПО сектора също е много ниско (24%).38 

 
37https://alpharesearch.bg/api/uploads/Articles%202019/September%20pressrelease/0919_Alpha_Research_Public_Opinion.pdf 
38 https://news.gallup.com/opinion/gallup/258230/one-three-worldwide-lack-confidence-
ngos.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_content=One%2520in%2520Three%2520Worldwide%2520L
ack%2520Confidence%2520in%2520NGOs    

https://alpharesearch.bg/api/uploads/Articles%202019/September%20pressrelease/0919_Alpha_Research_Public_Opinion.pdf
https://news.gallup.com/opinion/gallup/258230/one-three-worldwide-lack-confidence-ngos.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_content=One%2520in%2520Three%2520Worldwide%2520Lack%2520Confidence%2520in%2520NGOs
https://news.gallup.com/opinion/gallup/258230/one-three-worldwide-lack-confidence-ngos.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_content=One%2520in%2520Three%2520Worldwide%2520Lack%2520Confidence%2520in%2520NGOs
https://news.gallup.com/opinion/gallup/258230/one-three-worldwide-lack-confidence-ngos.aspx?g_source=link_NEWSV9&g_medium=TOPIC&g_campaign=item_&g_content=One%2520in%2520Three%2520Worldwide%2520Lack%2520Confidence%2520in%2520NGOs
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В България включването на гражданите в процеса на вземане на решения продължава да бъде 

възприемано като иновация. Независимо от това, подтиквани от законови изисквания, 

местните власти провеждат обществени консултации с все по-голяма честота. Много български 

градове включат консултациите с гражданите в плановете си за развитие. Това осигурява 

основата, на която участието на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво 

може да „стъпи“. В същото време тези фактори са необходимо, но не и достатъчно условие, за 

да се гарантира, че механизмите за участие ще функционират ефективно. Добросъвестността 

на властите за прилагането на законодателството е от ключово значение, а настоящите 

практики на местните власти във връзка с обществените консултации показват, че те все още не 

функционират ефективно. От една страна, служителите на местната администрация 

демонстрират слабо разбиране на идеята, липсват им адекватна подготовка по темата и 

желание за включване на гражданите. От друга страна, гражданите нямат културата, 

познанията и волята да участват в процеса. 

Лошото качество на провежданите консултации е свързано с много фактори, по-важните от 

които са липсата на квалификация сред служителите на местните власти и лошото 

функциониране на звената, отговарящи за диалога с гражданите. Освен това, сред 

администрацията съществува явна липса на осведоменост по отношение на „социалното“ 

измерение на тяхната роля и отговорността към гражданите като държавни служители. 

Обществените консултации са сложен процес. Те изискват адекватно изпълнение на всеки етап 

(разпространение на информация сред членовете на обществеността,  правилeн подбор на 

участниците, избор на подходящ механизъм, времетраене, разработване на доклад, 

предоставяне на обратна връзка). Успешното провеждане на всички тези стъпки има важно 

влияние върху качеството на процеса на включване на гражданите в процеса на вземане на 

решения. Обратното, когато те не се прилагат по подходящ начин, обществените консултации 

могат да разочароват и възпрат гражданите от участие. 

При разработване на инициативи за включване на гражданите в процеса на вземане на 

решения на местно ниво в България, неправителствените и граждански организации имат 

водещата роля. Те се застъпват за промяна в механизмите, които регулират развитието на 

участието на гражданите, следят до каква степен и как местните власти прилагат законите, 

които ги задължават да се консултират с гражданите, отчитат качеството на използваните 
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методи и предлагат алтернативи за подобрение. Неправителствените организации също така 

изграждат капацитета на местната власт по определени въпроси, защото разполагат с повече 

знания и компетенции от тях. Правейки това, гражданското общество инжектира така 

необходимата алтернатива, която е предпоставка за местните власти да променят 

възприятието си за включването на гражданите в процеса на вземане на решения и да 

променят съществуващите практики.  

Гражданите са активни и използват наличните консултативни механизми за комуникация с 

властта по-често по места.  Според дълбочинните интервюта, проведени от БУП, хората, които 

са останали да живеят в малките общини и градят кариера там, са активни, защото от това 

зависи решаването на конкретни техни проблеми. Дори и на системно ниво, в малките 

населени места има повече възможности за гражданско участие. Хората се познават, по-лесен 

е достъпът до властта. С кмета и общинските съветници може да се комуникира дори на 

улицата. На местно ниво функционират и неправителствени организации, които са популярни и 

активни от години. Много често те не са професионални и хората в тях не получават 

възнаграждения за работата си.  Общината в много населени места дава помещения на 

символични наеми, които НПО ползват. Те са лидери в общността и комуникират с властта. 

Активността от страна на отделни граждани обикновено е свързана с тяхната персонална 

зависимост от дадена тема, казват интервюирани представители на местната власт. Тоест - ако 

става въпрос за пред твоя блок, ти си активен. Ако става въпрос за нещо по принцип, в повечето 

случаи чакаш някой друг да бъде активен.  

„Има малка група от хора в дадена община, които често използват консултативните 

механизми. А всички останали - никога или почти никога. Масата от хора не е запозната с 

функциите на консултативните механизми, няма време, няма доверие или желание да се 

включи в тях. Може би има и някакво междинно звено от хора, които се интересуват само 

там, където е налице личен техен интерес.“ 

Взелите участие в допитването граждански лидери от малки населени места казват, че 

жителите на тези места почти не използват консултативните механизми, а и местната власт 

няма интерес  това да се случва. Така на практика съществуването им се оказва формално. Като 

друг проблем в малките общини се отбелязва това, че много често общината е най-големият 

работодател. Така семейства са обвързани с работни позиции и са принудени да мълчат, да не 
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изказват различно мнение от това на управляващите, да не повдигат въпрос за стоящи на 

дневен ред проблеми. 

„Минимално е участието на гражданите, което е в състояние да повлияе на процеса на 

вземане на решения в общините. В по-малките общини и кметства са налице и по-малко 

ресурси, а колко решения могат да се вземат без ресурс?! “ 

Най-често лични са мотивите на гражданите за комуникация с общината, казват по-голямата 

част от интервюираните. Обществени проблеми мотивират само в административния център 

София. Най-често представители на местната власт се търсят за дупки по улиците, опасни 

дървета, междусъседски проблеми, за финансово подпомагане. Има примери и за забавни 

сигнали до местната власт като: „дразни ме гласът на жената, която обявява спирките в 

метрото“ или „метровлакът закъсня с 30 секунди“. 

Много често гражданите търсят комуникация „на живо“ с представители на администрацията, 

защото написаното е „потънало“ някъде и липсва обратна връзка. 

„Търси се повече ходотайство, а не концептуално преподреждане на системата. Ако става 

въпрос за проблем, той „се изсипва“ на всички, които могат да бъдат запознати с него.“ 

В обществото все още има дефицит в разбирането, че, за да работи, демокрацията има нужда 

от граждани, които разбират какви са проблемите и намират институциите, които трябва да ги 

решат. Това се разбира от малка група от хора. Другата е на мнение, че с гласуването на 

избори, избира някой/и и той/те са длъжни да решат всичките проблеми на хората и сами да 

се сещат за тях. Тази група непрекъснато се оплаква и никога не й хрумва, че има изградени 

механизми, по които може да защити това, което иска да получи. 

Обикновено по-висока степен на ангажираност в комуникацията и взаимодействието  с 

местната власт в малките населени места имат пенсионерите. Те разполагат с много свободно 

време, нерядко са добре запознати с конкретни теми и имат поглед върху развитието им през 

годините. Като проблем при тази група се посочва остарялото мислене, което понякога пречи. 

Ромите също са част от комуникацията. При тази група хора съществуват и възникват редица 

проблеми на местно ниво и се налага общината да ги решава като взема под внимание тяхното 

мнение и желания. За това активно работят здравни медиатори или се използват лидери на 

ромската общност. Дирекциите за социално подпомагане пък се използват от местните власти 

за комуникация с хора с увреждания и социално слаби.  Интервюираните отбелязват също, че 
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изключително активни в комуникацията с местната власт през последните години са 

чужденците, установили се да живеят в български села и градове.  Обяснението е: те 

притежават друго гражданско възпитание.  

„Процесът около работата на механизмите за гражданско участие е така организиран, че 

дава възможност за участие в съвети и работни групи само в работно време, което 

изключва активно работещите хора от участие в тези механизми.“ 

Различен е профилът на граждански активните хора в големите градове и столицата. Според 

респондентите в градовете с по-голямо население и София активни са по-младите, по-

образованите, хората със свободни професии или собствен бизнес. Те имат повече 

индивидуален ресурс за участие, по-висока гражданска компетентност. „Умните и красивите“  

търсят взаимодействие с местната власт  не само за решаването на личен проблем, а и за такъв 

на обществото или на група от хора. Те са и по-настойчиви, не се предават. Шум в късните 

часове и през уикенда от строителните обекти, криви плочки по тротоарите, детските градини, 

приемът в първи клас - всичко това е предмет на жалби, сигнали и предложения за 

подобряване от тях.  

„Хората с висше образование, между 20 и 35 г., имат някакво гражданско участие в 

столицата. Тези, които седят в кафенето в квартал „Надежда“, мерят си анцузите и 

тунинга на „Голф“-а, няма как да участват. За голяма част от населението е абсолютна 

мистерия кое решава кметът, кое Общинският съвет, кое Народното събрание…“ 

Областта с най-малко гражданско участие на местно ниво е културата, казват повечето от 

двадесетте интервюирани представители на властта, на сдружения, асоциации, НПО,  

университетски  преподаватели.  И тук отново се забелязва разлика между големите и малките 

общини. Ако в малките общини, „оцеляването е първостепенно и място за култура няма“, то в 

големите общини гражданите проявяват активност и в тази област. За пример е посочен 

дебатът за Централна баня в София, която много граждани и инициативни групи не искат да 

бъде изцяло и само музей. На другия полюс – област с най-много гражданско участие на 

местно ниво – е благоустройството. В тази област попада инфраструктурата, пътната настилка, 

уличните шахти, дървета и пр. Активни са гражданите и в социалната сфера, обединени в 

различни групи и организации – за  борба с дрогата, подпомагане на деца с увреждания, борба 

с домашното насилие, социални предприятия.  



                           

22 
Проектът „Активни граждани – проспериращи общини” се изпълнява от 

 Българско училище за политика „Димитър Паница“ и се 
финансира от Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. 
 

Недостатъчна активност или изцяло липса на такава се отчита и в областта на образованието. 

Но пък има и добри практики - в Ловеч, например, е направено проучване сред родители, за да 

се реши какви паралелки да има в училищата. Не се изключва и спортът, защото там се правят 

консултация за разпределяне на средства. Политиките, свързани с бюджетната сфера, по закон 

няма как да не вървят с гражданско участие и консултативен процес.  

Социалните дейности в столицата се определят като „размити като функции и затова не се 

повдигат на ниво район“.  В малките населени места те пък са „най- неразбираеми  за хората и 

най-регулирани“ и поради тази причина гражданско участие почти няма. Посочва се и друга 

причина – манталитетът.  В малките общини  хората нямат навика да се оплакват, да търсят 

помощ и закрила. За тях това означава да признаят, че са зле, а и са свикнали да разчитат само 

на себе си и близките си.  

Местната власт рядко дава истинска и полезна обратна връзка на инициативите на гражданите, 

става ясно от проведеното директно допитване. Законът задължава местната власт да отговаря 

на писма, сигнали и жалби на гражданите, дори и когато са постъпили онлайн, защото те пак се 

регистрират.  Не се отговаря на анонимен сигнал, тъй като няма на кого да се отговори, което 

също е определено в закона.  Въпреки това отговори на подписани писма, жалби и сигнали 

много често се дава формално, казват интервюираните.  

„Местната администрация има едни  такива „бланкетни“ отговори, в които са налице 

думи, които не казват нищо. Много са добри в това  да цитират някакви неразбираеми за 

широкия кръг граждани членове и алинеи.“ 

Получаването на отговор според респондентите зависи и от това доколко човекът, който е 

подписал и входирал писмото, е познат или има възможност да информира медии по 

конкретния случай.   Личните контакти и познанства също са гаранция за успех за получаване 

на обратна връзка.  

„Когато аз подам сигнал до общината, се обаждам и на един от зам.-кметовете, който 

познавам от дете. Така знам, че винаги ще получа конструктивна обратна връзка. Защото 

съм пробвала и без да му се обадя - нищо.“ 

При проблеми, касаещи по-голяма група от хора, местните власти използват интернет 

страницата на общината, нейният профил и профилът на кмета в социалните мрежи, за да 

дадат отговор, да информират на гражданите. В малките общини все още съществува 
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практиката с таблата - на тях се окачват актовете, заповедите на кмета. Отчетите на кметовете и 

общинските съвети също са форма на обратна връзка за гражданите.  

Резултатът от съществуващите по места консултативни механизми се определя от 

интервюираните  като „никакъв“ или  като „наличен, ако кметът иска“. Според респондентите 

хората понякога успяват да се преборят за решаване на някакъв личен или местен проблем, но 

нямат влияние върху цялостната политика.  

„Не мога да кажа, че се постига някакъв дълготраен ефект, че тенденцията е да се 

постига вслушване в това, което хората са предложили или хората са инициирали. Малко 

манипулативно се подхожда от повечето местни власти.“ 

Представителите на властта заявяват, че не винаги общината може да реши всички проблеми, 

защото понякога е въпрос на ресурс или на национално законодателство.  Но общината е най-

близо и поне се опитва да  облекчи проблемите. Често гражданите търсят връзка с местната 

власт за проблеми, чието решаване не е в тяхната компетенция - пътищата от републиканската 

пътна мрежа, водоподаването, електроподаването.  

Като проблем  пред  съществуващите консултативни механизми интервюираните определят 

това, че те не водят до резултат.  Резултат липсва, защото няма желание, компетентности и не 

се работи за такъв. От една страна местна власт не иска да има резултат, защото за него ще 

трябва да работи, а може и да засегне нечии интереси, казват представители на 

неправителствени сектор. 

„Проблемите не са в механизмите, а в хората.  Бях преди дни на обучение в САЩ и видях как 

губернатори, шерифи, улични полицаи са с мисълта, че са и трябва да бъдат в услуга на 

гражданите. Мисленето трябва да е друго, за да работят механизмите в България. Видях 

как шериф в САЩ всеки месец обявява среща с гражданите в „Макдоналдс“. Така лично, очи в 

очи чува за проблемите и страховете на хората. Тук местната власт много често гледа на 

гражданите и НПО като на досадници.“ 

Според респондентите, представители на властта, проблемите на консултативните механизми 

са, че няма външни, независими и с капацитет участници в тях. Много често гражданското, 

независимото е  формално заради наличието на едни и същи НПО, които от години участват в 

тях. Те са загубили или не са имали достатъчния капацитет да са максимално представителни и 



                           

24 
Проектът „Активни граждани – проспериращи общини” се изпълнява от 

 Българско училище за политика „Димитър Паница“ и се 
финансира от Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. 
 

максимално полезни. Друг проблем на гражданските организации е, че са идейни на думи, 

активни в говоренето, но оставят работата и отговорността за някой друг.  

„Хората с опит и капацитет не са активни участници в консултативните механизми. 

Тези, които са активни, нямат необходимите знания, умения и мотивация.“ 

Съществуването проформа на консултативните механизми в много общини води до 

„дезангажиране“ на гражданите. Интервюирани смятат, че  колкото повече време минава, 

толкова по-малко желание ще имат компетентни и различни граждани да участват в подобни 

съвети, а без тяхно участие, тези форми не могат да съществуват. Като основен проблем в 

цялата система излиза ниската гражданската компетентност, върху която трябва да се работи. 

През образование и възпитание на активност практиките за включване на гражданите в 

управлението на местно ниво могат да бъдат ефективни.  

„Ние учим 10 години география, а излизаме от средното образование без да знаем как 

работи градът ни, как работят парите. Без промяна на това, без някакво базисно 

разбиране, няма как гражданското участие да бъде ефективно. Цялата интернет 

индустрия в момента дава много възможности креативно да вкарваш хората в 

управлението, но преди това те трябва да знаят какво зависи от тях.“ 

Според респонденти  вече има нов тип групи, организации от млади хора, които говорят на 

различен език от този на старите НПО. Прогнозите им са, че в някакъв момент тези групи ще 

стигнат до по-широк кръг от хора, използвайки виртуалните мрежи. И в това всъщност е 

бъдещето.  

Друг „лек“ срещу неефективните консултативни механизми за гражданско участие на местно 

ниво е доверието.  Според интервюирани  е нужно да се работи с малки, но редовни стъпки за 

възстановяване на доверието от страна на местните власти.  Там, където няма морал, няма 

доверие и механизмите не работят. Липсва ли морал, какъвто и инструмент бъде измислен, 

той ще бъде опорочен. 

 

 

 

 

 



                           

25 
Проектът „Активни граждани – проспериращи общини” се изпълнява от 

 Българско училище за политика „Димитър Паница“ и се 
финансира от Оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ), съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз. 
 

 

Механизми за включване на гражданите в процеса на вземане на 

решения на местно ниво 

Гражданското участие може да бъде разделено на четири вида:    

• Информация  

✓ Лесен и свободен достъп до актуална, точна и навременна информация за 

политическия процес, различните документи и лицата, които вземат 

политически  решения. Такъв достъп се осигурява например чрез онлайн бази 

данни. 

✓ Проучване за вникване в даден проблем и разработване на предложения за 

решаването му: кампании и лобиране от страна на неправителствения сектор  

за повишаване на осведомеността, например посредством разпространяване на 

постери, брошури, съобщения за медиите, създаване на  уебсайтове  и 

организиране на публични прояви.  

✓ Лесен достъп до ключови документи и съобщения за публични събития чрез 

интернет сайт.  

• Консултация 

✓ Петиции, които могат да се подават чрез онлайн инструменти. 

✓ Консултации, които могат да бъдат онлайн или чрез други техники, с  цел да се 

проучат интересите и да се съберат предложения от заинтересованите страни. 

• Диалог 

✓ Изслушвания и публични форуми със заинтересованите страни, за да се 

определят и разяснят чувствителните аспекти и интересите на различните групи. 

✓ Граждански форуми и граждански съвети за дискусии с гражданите и с 

неправителствения сектор.  

✓ Лице за връзка с местната власт, което да дава на гражданското общество 

достъп до информация за актуални политически инициативи. 
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• Партньорство 

✓ Работна група или комитет, образувани като постоянна или ad hoc експертна 

група, които да дават съвети и да изразяват мнения и становища в процеса на 

създаване на политики.39  

 

Двадесетте респонденти, с които екип на БУП проведе дълбочинни интервюта за наличието и 

функционирането на консултативни механизми на местно ниво,  отговориха по различен 

начин, но със значение „да“ на въпроса: Съществуват ли консултативни механизми за 

гражданско участие на местно ниво?  

Работили по-дълго време с общини в страната или били част от управлението на община/и сега 

и в годините назад, правят ретроспекция и отбелязват, че консултативните механизми за 

гражданско участие на местно ниво в България са изграждани в продължение на десетина 

години след 1998 г. с подкрепа от предприсъединителни фондове и други донори. И днес те 

съществуват, тъй като много от тях са регламентирани законово на национално ниво - 

например в Закона за публичните финанси, според който всеки общински бюджет подлежи на 

публично обсъждане преди да бъде приет от Общинския съвет. Налични са и общински 

наредби -  например Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на 

Столична община, която цели да подобри взаимодействието между структурите на 

гражданското общество и органите на местна власт. Според интервюираните председател на 

общински съвет, зам.-председател на общински съвет и районен кмет, в България по места все 

повече се чува гласът на гражданите, благодарение на съществуващите различни механизми. 

„Това, което е дадено по закон, е добро, стига да се изпълнява както трябва.“ 

„За мен като районен кмет е полезно да комуникирам с диалогични хора, независимо от 

тематиката.“ 

 
39 Българско училище за политика „Димитър Паница“, 2015, Проучване на европейски практики на консултативни съвети и 

интернет форми за гражданско участие  
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Отрицателен отговор, но със значение „има консултативни механизми, но са проформа, служат 

само за легитимация на предварително взети решения и начертани планове от властта“ са  

дали общински съветник, председател на областна структура на партия в областен град, 

политолог, представител на бизнес асоциация, на неправителствени организации. Всички те 

изказват становище, че консултативните механизми за участие на гражданите в управлението 

по места не са ефективни, умишлено не се популяризират и в крайна сметка остават формални 

като на практика не отразяват гласа на хората.  Отбелязва се също, че при стартирането на 

конкретен консултативен механизъм представители на неправителствени организации са 

включват много активно, но демотивацията идва бързо с установяването на формалния 

характер на механизма.  Ако все пак в дадено населено място се наложи конкретен механизъм 

като работещ, при смяната на властта той бива „избутван“, ликвидира се, подобно на много от 

нещата, оставени в наследство от предишните управляващи.  

„Не мисля, че съществуват консултативни механизми в този необходимия, идеален вид, с 

максимално включване на хора, с варианти да се чуе техният глас и да се отрази. Според  

мен на местно ниво няма нито един такъв механизъм.“ 

„Аз не знам, че съществуват. Значи съществуват проформа. Не съм чувал някъде за 

истински работещи механизми.“ 

Най-често прилагани форми на взаимодействие на местно ниво са: 

• Обществени обсъждания 

Обществените обсъждания предоставят на гражданите  възможността да се включат в 

процеса на вземане на решения, като отправят предложения за приемане на политики. 

Отделни закони включват като задължителна форма обществените обсъждания при 

приемането на определени политики и важни за населението местни решения. Такива 

са например „Законът за регионалното развитие, Законът за публичните бюджети, 

законът за общинския дълг и др.  

Всички 20 интервюирани заявяват, че на територията на общините, в които работят и 

които познават, се обявяват обществени обсъждания. Те са най-вече за обсъждане на 

бюджета на общината, което е изискване по закон. Според почти всички респонденти 

общественото обсъждане се обявява на интернет страницата на общината като дата, 

час и място на провеждане. В нарочния ден на него или не идва никой, казват 
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представителите на местната власт и гражданските организации от малките общини, 

или хората отиват под строй, твърдят граждански лидери от областните центрове. 

Според интервюираните това може да означава две неща: а) обявяването на 

общественото обсъждане и цялостната му организация са така направени, че да се 

видят от малко хора и да са неудобни за много; б) като общество и местна общност ни 

липсва културата да участваме в подобни механизми. Представители на 

неправителствения сектор отбелязват, че на местните власти им липсва и ноу-хау как да 

провеждат тези обсъждания - как да ги обявят пред хората, как да ги включват в 

дискусията. Те не смятат, че им трябва експертиза за провеждането на обществените 

обсъждания и затова понякога ги превръщат в партийни или селски събрания. От друга 

страна, много често присъстващите на обществените обсъждания граждани не са 

истинските заинтересовани страни, което води до липса на действително обсъждане. 

„Начинът, по който обществените обсъждания се организират, изкарват на преден 

план хора, които нямат ангажименти, имат свободно време, не винаги имат 

уменията да са част от обществен дебат, липсва им умението да са 

конструктивни участници в дебат между спорещи заинтересовани страни. Тези 

умения обикновено притежават хора, които са заети в бизнеса. Но те не са 

участници в обществените обсъждания, те са големия отсъстващ.“  

Донякъде като изключение от правилото за липсата на граждани на обществените 

обсъждания се посочват тези в столицата. За тях обаче интервюирани отбелязват, че 

имат за цел да бъдат формални, само да легитимират плановете на управляващите. 

Затова те не се правят по процедура, въпреки че тя е новоприета за Столична община. 

Непрекъснато на тези обществени обсъждания се регистрират проблеми – отсъствие на 

протоколчик, липса на всички материали и пр. Личното мнение на тези, които 

организират общественото обсъждане, оказва сериозно влияние на начина, по който то 

се провежда. Така се създава възможност дебатът да бъде манипулиран.  

В отговори на респонденти се казва още, че много често столична община прави т.нар. 

обществени дискусии, които не попадат в регламента на Наредбата за реда и начина на 

провеждане на обществените обсъждания, но често се използват като синоними на 

обществени обсъждания. Като пример за неефективно и формално обществено 
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обсъждане бе дадено последното такова на бюджета за столицата. Проведено е във 

времето от 15 ч. до 21.30 ч. като в първите часове отделните дирекции на общината 

правят чрез презентации отчет за работата си.  Същинското обсъждане на бюджета е 

едва накрая и според интервюиран това е стратегически, за да си тръгнат много от 

присъстващите, а направените предложения обичайно „да потънат“, да не се отчетат 

никъде.  

„За представителите на общината общественото обсъждане си е една седянка, 

начин за изпускане на парата. Да отидат едни хора, да се изпокарат, а общинарите 

да си цъкат по телефоните през цялото време и като свърши, да си ходят.“ 

Все пак се отбелязва, че в населени места, в които местните власти искат да използват 

това време ефективно и да включат реално хората, за да чуят нещо полезно и да 

извлекат някаква полза, обществените обсъждания се провеждат по-ефективно. Друг 

споменат факт е, че в малките населени места интересът на гражданите е по-голям, 

докато в общинските центрове клони към нула и присъстващи се осигуряват. 

• Обществени съвети  

Обществените съвети по своята същност са консултативни органи за гражданско 

участие и обществен контрол на местно ниво, които могат да съдействат на органите на 

местното самоуправление за формулиране и реализиране на общинската политика по 

важни за местната общност въпроси. Те могат да бъдат формално учредени като 

самостоятелно юридическо лице или да съществуват като обществено - консултативен 

орган към общината, района, кметството. Практиките в различните общини са 

различни, но по-честият случай e, когато те не са формализирани и съществуват като 

консултативен орган към общината. Ключов въпрос, свързан с дейността на 

обществените съвети, е номинирането и изборът на техните членове. Много често 

общественото доверие в тях е ниско, поради подозрения в политическа пристрастност 

или склонност към съглашателство с местната власт. Номинирането и изборът на 

членовете трябва да е максимално прозрачно, подчинено на ясно формулирани 

правила и критерии, като членовете следва да притежават експертиза и опит в 

различни области, и да умеят да отстояват обществено значими каузи. На практика в 

общините има създадени много обществени съвети, чието създаване е провокирано от 
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самата власт или са създадени по проекти. Често такива съвети са лишени от ясна кауза 

и лидерство и не носят ползи за местната общност. В повечето случаи, когато са 

създадени по проекти, практически престават да съществуват веднага след края им.  

В последните години работата на обществените и консултативни съвети по места 

позаглъхва, казват запитани представители на неправителствени организации. Като 

причина те посочват и липсата на ентусиазъм, който е съществувал в началото на 

еврочленството на България, когато са се създавали голям брой такива. Тогава е 

съществувало очакване, ЕС, националните и местните бюджети да подкрепят подобни 

инициативи. Тъй като това очакване не се е реализирало, инициативността е намаляла. 

Като проблем днес пред обществените и консултативните съвети се посочва липсата на 

доверие заради представителността. От друга страна обаче липсата на 

представителност е и заради пасивността на местното население. По-активни или 

новоизбрани кметове, които искат да привлекат повече граждани в управлението и да 

направят дейността си по-публична, организират подобни съвети. Като пример за това 

са дадени Троян и няколко по-малки общини около София и Благоевград.  

 „Обществените и консултативните съвети често страдат от липса на кредит на 

доверие заради представителността. Винаги се намират съмнения, че те 

прокарват определени политически интереси и дори изпълняват някакви поръчки, 

които са зададени партийно.“  

„Ние започнахме да виждаме, че ни събират формално, че искат да валидират 

някакви свои мисли и идеи. Забелязахме, че предварително се разговаря на четири 

очи с 2-3 организации, което води до неефективен разговор в Съвета, защото 

едните са решили нещата, а от другите се иска само да ги гласуваме.“ 

Респондентите, представители на местната власт, които са се опитвали да създават 

обществени и консултативни съвети, декларират като проблем пред тях това, че 

гражданите в съответния съвет го използват за даване на публичност и търсене на 

решение на индивидуални проблеми. Случвало се обществените съвети да се опитват 

да изземват функциите на кмета на населеното място, а членовете им бързо влизат в 

конфликти помежду си.  
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„В началото на мандата се опитахме да проведем в няколко населени места от 

общината обществени съвети, но личната ми оценка е, че те не работят. Трябва 

да имаме повече доверие на хората, които избираме, овластяваме, държим 

отговорни. В същото време искаме обществени съвети да им казват какво да 

правят. В този ред на мисли за мен тези хора, тези съвети се явяват малко 

излишни.“ 

В допълнение към изредените във въпроса видове механизми на взаимодействие 

между власт и граждани на местно ниво бяха посочени и кметските съвети. Те 

функционират около кметовете на населените места. Членовете им се избират на 

събрание от всички жители на конкретния град или село за период от мандат до 

мандат. Кметският съвет се конструира и събира с цел идентифициране и решаване на 

конкретни проблеми. Представители на тези съвета комуникират и работят с 

общинската власт по отстраняването на проблема.  Съществува и правилник за работата 

на кметските съвети. Като добър пример за ефективна работа на такива се посочва 

община Троян. 

• Работни групи  

Често използван на местно ниво инструмент за въвличане на гражданите при 

решаването на проблеми. Чрез сформирането на различни работни групи, местната 

власт осигурява възможност на гражданите да участват както в процесите на 

формиране на политики, така и при вземане на решения за разходване на публично 

финансиране. Работните групи се използват от много общини при разработването на 

общинските планове за развитие. 

Работните групи и консултациите са сред механизмите, за чието съществуване 

интервюираните знаят, но малко от тях са наясно кога са правят, а единици са убедени 

в реалната им полза и липсата на формализъм. Представителите на гражданския сектор 

считат, че  работни групи се правят проформа, за да легитимират решения и политики. 

Понякога те се плод на необходимост, тъй като са заложени като дейност в проект с 

европейско финансиране, за което се получават средства. Добър  пример за ефективна 

работна група е дадена от районен кмет. В управлявания от него район е създадена 

такава от домоуправители и живеещи на конкретни места граждани. Целта й е работа 
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по проекти на етажните собствености.  Общината участва като дава материали, а хората 

сами с тях облагородят междублоковите пространства. Когато го направят сами, 

изграденото се пази повече. 

Пример за успешни консултации даде отново представител на местната власт – 

председател на общински съвет. Тези консултации са били свързани с решаването на 

проблем с бездомни кучета.  В сградата на общината и кафене извън нея са били 

организирани и проведени две консултации с граждани, повечето от които с експертиза 

или отношение към този проблем. С тяхна помощ общинската администрация е 

създала вариант на план за разрешаване на проблема с бездомните кучета в 

общинския център.  

Интервюирани представители на граждански организации казват, че „съществуват 

някакви консултации“, но и при тях трябва да се види интересът на тези, които участват. 

Ако е видно, че резултатът от консултациите ще е предизвестен, то няма как да се 

мотивират гражданите и гражданските организации да участват в тях.  

„Тези инструменти са заразени от вируса на съмнението и недоверието, което 

пречи  да имаме автентичност на това, което се случва на местно ниво." 

• Местна инициативна група (МИГ) 

Сравнително нова и популярна форма за канализиране на гражданската енергия в част 

от общините в България са т.нар. „местни инициативни групи“. МИГ са ЮЛНЦ 

регистрирани като сдружения или фондации, които отговарят на определени 

изисквания регламентирани в конкретна наредба на МЗХ, в съответствие в Регламент 

1698/2005 на ЕС. МИГ са институционализирана форма на публично-частно 

партньорство при равнопоставено участие на местната власт, бизнеса и 

неправителствения сектор на местно ново (една или група обхванати общини с общи 

граници). Прилагайки специфичен подход (подхода ЛИДЕР) за участие в местното 

развитие, МИГ в немалко общини са единствените действащи неправителствени 

организации които притежават инструментариум да влияят върху местното развитие. 

Разработвайки и прилагайки средносрочни Стратегии за местно развитие, които са 

финансово обезпечени от ПРСР, МИГ се оказват инструмент за оживяване на някои 

селски територии в България. Към момента действащите МИГ са деветдесет и седем. 
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Съществена слабост, която трябва да бъде отчетена, е, че макар и сдружения по 

ЗЮЛНЦ, МИГ, работейки в строго регламентирани условия, се превръщат в 

бюрократични структури, чиято основна задача е да отговорят на изискванията на 

приложимите наредби и това води до загуба на гражданската енергия от времето, 

когато са създадени. Друг проблем е свързан с независимостта на МИГ. Моделът на 

прилагане на подхода ЛИДЕР, предполага наличие на финансов ресурс. МИГ не 

разполагат с такъв и търсят подкрепа от органите на местната власт, което ги поставя в 

зависимост от тях.40  

„В доста общини, в които работихме, имаха големи надежди в МИГ-овете. Събраха 

се, имаха общо разбиране накъде трябва да вървят, но като не получиха 

финансиране, цялата работа отече. Тези, които имат финансиране, са по-

действащи, но някак изкуствена работа…“ 

• Местен референдум 

Местните референдуми са познат вид механизъм за гражданско участие в 

управлението на местно ниво според интервюираните от екипа на БУП. Но, пак според 

тях, такива не се провеждат.  Местният референдум е тотално неизползван инструмент, 

особено в светлината на технологичните възможности. Според властимащите 

провеждането му е скъпо, неефективно и правно неиздържано, защото ключовите 

въпроси за референдума много често влизат в колизия със законовите изисквания: да 

не касаят бюджет, да са в компетенциите само на дадено населено място. А 

проблематиката на съвременния градски живот е много сложна и не може да се 

изолира конкретен въпрос. Важно е също и при какви условия се зачита териториалната 

валидност на местен референдум. Възможно ли е референдум, отнасящ се до 

преминаването на национална железопътна линия например, да я спре?!  Според 

голяма част от далите интервю, с местни референдуми трябва да се решават въпроси, 

които пряко засягат общността, но не засягат национални и глобални въпроси. Като 

 
40 Институт за пряка демокрация,  
 “Проучване на нормативната рамка за гражданското участие в други държави –членки на Съвета на Европа. Анализ на 
възможностите за разширяване участието на гражданите в управлението на местно ниво в България и изготвяне на предложения 
за нормативни промени “ 
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проблем пред този механизъм стои и въпросът дали решението от местния 

референдум във всички случаи става задължително за местната власт.  

• Обществен посредник 

По-голямата част от респондентите  дават положителен отговор на въпроса за 

наличието на обществен посредник в общините, където (с които) работят.  Запитаните 

представители на местната власт и на неправителствена организация казват, че в 

градовете, в които институцията на омбудсмана съществува, тя работи. Нерядко 

назначеният за обществен посредник в града е бил преди това част от общинската 

администрация, което е от полза в настоящата му работа, защото е наясно как 

функционира тази администрация. Сред дейностите на общинския омбудсман 

запитаните споменават приемането на жалби от гражданите,  посещения в институции 

по покана на местната администрация и общинския съвет, присъствие на протести, 

срещи с граждани, водене на протоколи от срещи, „за да му уплътняваме неговата 

дейност и да бъде той от помощ“.  

„Там, където има обществен посредник, има ефект. Дори и зависими финансово от 

местната власт, те са мотивирани да си вършат работата. Чрез обществените 

посредници понякога пристигат много полезни предложения, които допринасят за 

подобряване на работата."  

На различна позиция за работата на местния омбудсман са останалите интервюирани. 

Според тях работата му е повече административна, отколкото с гражданите. Затова 

много от съществуващите обществени посредници не се виждат. Често те не излизат от 

рамката си на юрисконсулти на нуждаещата се страна. Повечето хора и в София, и в 

малките населени места нямат идея как се казва градският омбудсман. Капацитетът на 

институцията е тотално неизползван.  

„Освен видимата дейност на националния омбудсман, тази дейност в градски 

условия, на местно ниво, не я виждам.“ 

По мнение на интервюиран позицията би могла да стане по-ефективна, ако 

омбудсманът се избира чрез жребий за 1-2 години мандат сред кандидати, които 

притежават съответен образователен ценз и професионален опит, „но най-важното е 
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да бъде човек, на когото хората имат доверие, достатъчно гласовит, за да може да 

сезира.“  

• Други механизми  

Други механизми на взаимодействие между власт и граждани на местно ниво са 

приемен ден на кмета, участие на гражданите в публични сесии на общинския съвет, 

квартални съвети, подписки, телефонни линии и кутии за граждански сигнали и мнения, 

общоселски събрания.   

Като най-ефективно взаимодействие на гражданите с местната власт се определят 

приемните дни на кметовете на населените места. Колкото по-малко е населеното 

място, толкова неговият кмет е по-познат и по-достъпен. В тези места официалните 

приемни дни се изместват дори от неформалните срещи и разговори с кмета на 

улицата, в магазина, на други обществени места. В малките градове и села хората 

отъждествяват кмета с човек, в чиито правомощия влиза разрешаването на всички 

проблеми.  

„Приемният ден на кмета върши работа за по-специфични проблеми, които не са 

добили публичност. Важен инструмент е за разрешаването на индивидуални 

казуси.“ 

Интересни са отговорите на двама от респондентите, представители на 

неправителствени организации, работещи в София и Пловдив, които заявяват, че в 

двата най-големи града на страната кметовете нямат приемен ден.  

„Абсурд е да говориш с кмета като гражданин по какъвто и да е въпрос. Връзката 

става през заместник-кметовете и през директори на дирекции на лична основа. 

Районните кметове имат приемни дни. Наистина са на улицата, при хората и имат 

по-пряка връзка с гражданите.“ 

Респондентите заявяват още, че приемно време и дори изнесени приемни имат и 

районните кметовете. Като недостатък при някои от тях се отбелязва, че приемат 

гражданите в рамките на половин ден, което повече прилича на преглед при личен 

лекар, а не на истински ползотворен разговор. 
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Твърде непопулярни сред населението и съответно неизползвани са приемните дни на 

общинските съветници. Ако гражданите решат да търсят среща с някои от тях, то 

обикновено това са председателите на комисии в Общинските съвети.  

Заседанията на Общинските съвети по закон са публични и на тях могат да присъстват 

граждани. И този инструмент се използва различно в различните общини. В малките 

такива болшинството хора не знаят за тази възможност, а знаещите рядко проявяват 

интерес. Често и мястото на сесиите не позволява участието на жители на общината. 

Съществуват общини, в които заседанията на местния парламент се предават онлайн и 

други, в които общинските съветници са решили това да не се прави. Интервюирани 

споделят, че знаят за проявили желание граждани да присъстват на сесиите на ОбС, 

които са връщани с мотив, че не са предупредили. Рядко се разрешава и да се даде 

думата на граждани, ако те имат предложение по време на сесия на местния 

парламент.  

„Сесиите на Общинските съвети са публични. Можеш да слушаш, но можеш ли да 

изразиш мнение?! В комисиите също могат да се изслушват заинтересовани страни 

и граждани. Това се случва. В различните общини е различно.  Има общини с будни 

хора и организации, които са мотивирани да участват. В тези случаи има 

чуваемост на гражданите. Все пак общински съветник е изборна позиция…“ 

В големите градове и столицата София логично интересът към сесиите на Общинските 

съвети е по-голям и повече граждани са наясно, че това право е дадено от закона. На 

сесиите желаещите присъстват като слушатели, могат да правят изказване, ако 

предварително са записани в дневния ред. Според интервюиран зам.-председател на 

Общински съвет, слушатели, които взимат отношение по конкретен въпрос, се 

поощряват да участват в постоянните комисии към Общинския съвет. В тях работата с 

гражданите е доста застъпена, но липсват хора с професионални познания в конкретни 

области.   

От НПО сектора отбелязват, че се случва и Общинският съвет да ги кани на заседания, 

на които ще се разглежда конкретна тема(напр. строеж на Младежки дом в града). 

Обикновено това се случва, ако донорът, финансиращ проекта, изисква да има 

партньорство с граждански организации. 
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Общоселските събрания и кварталните съвети не са често използвани механизми за 

взаимодействие между власт и граждани на местно ниво, казват интервюираните от 

екипа на  Българско училище за политика. Според тях общоселските събрания, където 

ги има, обикновено се превръщат в място за вербални самоизяви и страдат от липсата 

на ясна процедура за провеждане и цел.  

„Общоселските събрания са нещо полезно, което се използва умело от властта и за 

което има натрупан опит от предходните 50 години управление - да се съберат 

хората, да се изпусне малко парата. На тези събрание се казват полезни неща. 

Обществеността се събира, споделя за проблемите си, властта ги чува и обещава, 

че ще направи каквото може. В 90% от случаите се искат инфраструктурни неща. 

Обикновено кметът знае за тези необходимости, но не винаги може да осигури 

финансиране за изграждането им.“ 

Кварталните съвети се използват по-често. Например: управляващите събират 

представители от няколко блока в даден квартал, за да чуят мнението им или във 

връзка с депозирана в общината жалба за проблем. 

Модерна форма гражданите да изразяват мнението си пред местната власт са 

подписките.  Двадесетте интервюирани казват, че подписките сега са ежедневие, 

правят се в почти във всички населени места независимо от броя на жителите им. Като 

проблем при подписките се отчита, че твърде често те не се организират както трябва. 

Например, въпросът, по който се събират подписи, не е отразен на всяка страница. 

Често се разчита и предимно на подписи от приятелския и по-широкия кръг от познати 

на организаторите. Липсва и обратна връзка за случващото се по-нататък – работи ли се 

по удовлетворяване на желанието на подписалите се или какви са причините 

подписката да остане без резултат. Интервюираните представители на властта заявяват, 

че често исканото чрез подписка не е в компетенциите на институцията, в която тя е 

внесена и се налага препращане.  

За успешни механизми са посочени още приемни на депутат/и от населеното място, 

които помагат за разрешаване на местни проблеми. Като ефективна форма на 

гражданско участие днес интервюирани посочиха и протеста, защото, според тях, при 

протест винаги се намира решение.  
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Интернет форми за гражданско участие на местно ниво 

Електронната демокрация включва използването на информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в подкрепа на демократичните процеси. В този смисъл местните власти 

трябва да се фокусират върху иновативни решения за най-важните и належащи проблеми, с 

които се сблъскват гражданите. За съжаление, твърде често държавните служители се 

съсредоточават върху работата на настоящата система и отхвърлят експериментирането и 

иновациите. Съпротивата срещу промените и излизането от зоната на комфорт все още е 

„болезнено“ упражнение. Днес обаче, повече от всякога местните власти имат нужда от 

реформи, които се разработват и създават съвместно с гражданите. Това ще доведе до изцяло 

нов начин на взаимодействие по проблеми и предизвикателства, които касаят и двете страни. 

„Отварянето“ на местните власти е обещаваща практика - при положение, че колкото повече на 

местно ниво се отива, толкова по-лесно е да се прилагат пилотни/тестови реформи, да се 

общува с гражданите,  да се партнира с ключови заинтересовани страни и проблемите да бъдат 

споделени с общността.   

Включването на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво чрез 

използването на дигитални инструменти не е лесна задача. То е свързано с промяна в 

културата на публичния сектор, а държавните служители се нуждаят от нови компетенции и от 

капацитет да играят няколко роли. От тях се изисква да бъдат изследователи (докато планират, 

работят с данни и оценяват процеса на участие), фасилитатори с добро познаване и опит на 

инструменти за гражданско участие, както и да бъдат информационно и комуникационно 

грамотни, за да  могат да общуват с гражданите по различни нови начини, включително чрез 

мобилни устройства и уеб. Без съмнение ИКТ променят отношенията между гражданите, 

политиците и държавните служители. И тези промени са от решаващо значение. ИКТ създават 

по-мрежово общество, което дава възможност за по-голямо сътрудничество с гражданите. 

Всичко това има широко влияние върху начина на организиране и предоставяне на 

обществените услуги и от своя страна определя качеството на живот на обикновените 

граждани. 
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Въпреки достъпността на интернет в България, онлайн инструментите за комуникация на 

местната власт с обществеността не се използват в пълните им възможности. Обикновено по-

често употребявани са те в големите градове и от конкретни представители на местната власт, 

които ги познават и имат желание за комуникация с гражданите. Като добър пример се 

посочва един от зам.-кметовете на голям град, който е активен онлайн и търси обратна връзка 

от гражданите. Отделни отдели в общините също информират на интернет страницата на 

общината или в социалните мрежи, питат и правят интеракции с гражданите. 

Рубрика „Ало, кмете“ съществува под различни форми в много общини, като безплатен 

телефон, платформа, чрез която могат да се подават сигнали и те да отиват директно в 

общината. Преди години по проект била изградена и е функционирала платформата 

„Активни.бг“, но към момента тя не работи. Към нея е било възможно да се присъедини всяка 

желаеща община и да получава сигнали, включително и чрез снимки. Община Севлиево пък са 

направили бутон на сайта си, чрез който може да се подаде сигнал и се гарантира анонимност. 

Сайтът на Столичната община има форма за обратна връзка и контактен център, откъдето се 

дава и отговор на сигнала гражданите. Някои районни кметства са активни в публикуването на 

информация на интернет страницата на района както и във фейсбук профила си. Според 

интервюиран районен кмет, в социалната мрежа не може да се води диалог по локални 

проблеми. По-добре е сигналите за такива да се входират през контактния център. 

„Онлайн инструментите са много ефективни от гледна точка на публичност. Ако кметът 

иска да каже нещо, особено на по-младата аудитория - се ползват тези инструменти. 

Удобни са за информация, агитация, пропаганда. Може да се прави и обратна връзка. Често 

се дава възможност за консултация на общи устройствени планове.“ 

Поради по-високата степен на образование и по-големия брой активни граждани в София и 

големите градове на страната, в тях комуникация с местната власт се търси непрекъснато и 

ежедневно, казват интервюирани. Според респондентите обаче нерядко тези сигнали остават 

необработени. Това принуждава подалите ги да ги пренасочат до неправителствени 

организации и/или медии. Друго твърдение на представителите на НПО е, че общината често 

не дава на време обратна връзка по сигнали на граждани или го прави проформа.   В интервю 

се дава за пример гражданин, който след дълго чакане за отговор на сигнал, подаден чрез 
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електронна платформа, пише остро отново там. В следствие на което му отговарят, че поради 

агресивен език няма да получи отговор, което, според интервюирания, е само повод за отказ.   

Иначе всяка община в България има страница в интернет. Някои ги поддържат, но много и не 

го правят. Най-често на тези страници стоят решенията на общинските съвети, актовете на 

кмета. Ако трябва обаче да се кореспондира онлайн с малките общини, става трудно или е 

невъзможно.  

„Около 110 - 113 общини са адекватни. Останалите - до 265, трябва да им пускаш факс. 

Защото факсът го пускаш и е на масата. А другото трябва да се принтира, трябва да се 

намери. От време на време е нужно да се включва и изключва компютър, да се влиза в 

електронна поща…" 

Представител на неправителствена организация, който е сред  двадесетте интервюирани, 

заяви, че на база личен опит е установил, че служители в община в близост до столицата 

разполагат с по две имейла и два телефонни номера. Един -  публично обявен за връзка със 

служителя, и втори - достъпен само за приятели и привилегировани граждани. Разбира се, 

обявеният телефон за връзка стои на беззвучен режим, а публичната електронна поща никога 

не се проверява.  

Респонденти - представители на местната власт, казват, че са правили онлайн анкети с 

гражданите по въпроси като: да се запазят ли дърветата на конкретна улица; да бъде ли 

положен асфалт или павета на друга; да се разшири ли зелената зона за паркиране... Като цяло 

към тях липсва интерес, гражданската активност е слаба и не водят до желания резултат. 

Нарастващата популярност на социалните мрежи е основна причина за увеличаване и на броя 

на гражданските инициативи. Според респондентите, представители на местната власт, 

повечето от тях са локални. Например: събират се хора от няколко блока, за да преобразят 

общо междублоково пространство. Интервюирани представители на  гражданския сектор 

смятат, че приключват успешно тези граждански инициативи, за които не се търси помощ от 

властта и не са нейна контра.    
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Заключение 

Участието на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво в България е силно 

проблематично, въпреки наличието на законодателство по темата. Основната причина за това 

е нежеланието на местната администрация да се вслуша в хората, които представлява. 

Негативните ефекти от липсата на отзивчивост на властите са недоверие у гражданите,  липса 

на желание да участват, несъзнаване на правата им и дори тотална незаинтересованост.  С 

променлив успех НПО секторът се бори с местната власт за повече прозрачност и отчетност и с 

гражданите, насърчавайки ги да участват в процеса на вземане на решения.  

Много служители на местната власт нямат компетентността за подготовка и изпълнение на  

процеса на включване на гражданите в процеса на вземане на решения. Те изпитват спънки 

като използването на пасивни форми за информиране на гражданите за консултациите, 

използването на технически, бюрократичен и административен жаргон в комуникацията, 

недостатъчно осигуряване на информация за темата на консултацията, липса на възможности 

за дебати и обсъждания между и с гражданите, липса на обратна връзка и др. В повечето 

случаи основната причина за включването на гражданите в процеса на вземане на решения са 

формалните законови изисквания, поставени пред местните власти. Рядко се провеждат 

обществени консултации въз основа на доброволната воля на управляващите и има много 

малко примери за местни власти, които провеждат ефективни, редовни консултации с 

гражданите. 

Тези фактори често водят до ситуации, в които се провеждат консултации, но без достатъчно 

усилия, компетентност или убеденост, за да се гарантира, че мнението на гражданите е 

наистина чуто и тяхното участие е ефективно. Това създава един вид псевдоконсултация, 

защото властите са задължени по закон или защото искат да се представят като „отворени“ към 

обществеността. Те прехвърлят отговорността за липсата на ефективност на обществените 

консултации на местната общност, която поради тази причина просто стои настрана. 

Гражданите не смятат, че са третирани като партньори и още по-лошото е, че понякога имат 

чувството, че са манипулирани. Включването на гражданите в процеса на вземане на решения  

при такива обстоятелства е контрапродуктивно, създава социално недоволство и съмнения 
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сред тях. Разбираемо, гражданите са най-мотивирани да участват, когато са убедени, че ще 

имат влияние върху окончателното решение и когато техните притеснения и препоръки се 

вземат предвид.  

 

Препоръки 

Подобряване на мотивацията на гражданите  

Причините за участие на гражданите в процеса на вземане на решения са различни. Някои от 

тях са незадоволеност от местната власт, притеснения или проблеми, взаимно чувство за 

отговорност към общността или чувство за принадлежност към нея, възприятие, че „нещо 

трябва да се промени“, трудности и недоволство, чувство на заплаха за общността, нейната 

цялост или някакъв ключов аспект на нейната идентичност, недоверие или подозрение към 

властите, че действат в свои интерес, а не в интерес на общността. 

Негативните мотиви - недоволство, недоверие, чувство на заплаха и т.н. са по-склонни да 

подтикват граждански действия, отколкото положителните, като взаимно чувство за 

отговорност към общността и други. Интересно е да се отбележи, че формите на ангажираност, 

основани на протест, са по-често срещани от тези, мотивирани от присъщото чувство за 

важност, дадено на общността или участието само по себе си. Това, което стимулира участието 

на гражданите, обаче се отразява и върху неговия характер, тъй като изглежда, че 

отрицателният импулс е свързан с по-конкретна ангажираност, докато дългосрочното и 

устойчиво участие се корени в по-положителния.  Поради тази причина е необходима промяна 

в мисленето от „състезателно“ към по-кооперативно.  Това, което започва като протест, може 

да се превърне в развитие на общността и дори трябва, ако ангажиментът е траен и 

конструктивен. 

 

Възстановяване на общностното разбиране 

Въпреки че не винаги са ограничени до фиксирани местоположения, общностите играят важна 

роля за обвързването на гражданите и осигуряването им на чувство за принадлежност и 

загриженост към обществото на местно ниво. Това е ключов фактор за активното участие на 

гражданите в процеса на вземане на решения. В същото време жизнените общности не са 
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даденост, а изискват развитие и подхранване, често за дълги периоди от време. От една 

страна, осъзнаването на общността като социална връзка, като чувството за взаимна 

отговорност между членовете й и като чувството за принадлежност, идентичност и загриженост 

са важни социални придобивки и могат да стимулират гражданското ангажираност и 

активност. От друга страна, в съвременните общества, социалните отношенията се променят. 

Населението е по-мобилно и индивидуалистично, общностно връзките са отслабени особено в 

градските райони и усещането за принадлежност вече няма същото териториално измерение 

към определено населено място или квартал, което са имали в миналото. Повишаването на 

чувството за общност сред гражданите е предпоставка за активното им участие в процеса на 

вземане на решения.  Ясно е, че тези процеси на възстановяване на общностите са свързани с 

въпросите за овластяване или изграждане на капацитет и самочувствие. В крайна сметка много 

от най-тежко засегнатите общности (ако се имат предвид социалните проблеми) са тези с най-

високи нива на аномия и съответно с най-ниски проценти на социален капитал. Създаването на 

общности очевидно е първа стъпка към материалното развитие и демокрацията на участието. 

 

Подобряване на динамиката на управление 

Местните общностите се сблъскват с различни форми на динамика на управлението. Те се 

проявяват между индивиди и между групи от граждани в местните общности, между граждани 

и местни власти, между различните нива на публичната администрация и нейните йерархии и 

между тях и други заинтересовани страни като бизнес, неправителствени организации или 

интелектуални и културни елити. 

Много фактори определят кой има и кой няма официална власт или неформално влияние в 

местния контекст и за съжаление, тази динамика и взаимоотношения не винаги са уредени от 

„демократичните правила на играта“. По този начин демократично избран представител може 

да бъде официално надарен с власт, но малко са гаранциите, че тя ще се упражнява разумно 

или по законен начин. 

Други заинтересовани  страни, макар и да нямат законно право на власт, в действителност 

могат да притежават същата или дори по-голяма. Те могат да имат материални ресурси, като 

например в случай на големи корпорации, статут или репутация, като например при църкви 

или интелектуалци или мобилизационен капитал, какъвто е случаят с НПО. Тези фактори са 
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трудни за разбиране от обикновените граждани, които често не знаят как работят местните 

власти, да не говорим за други структури, които съществуват по места. При липса на яснота и 

прозрачност в процеса на вземане на решения, участието не изглежда обещаващо за много 

„непосветени“ граждани. 

Следователно, така наречената „равнопоставеност“ изобщо не съществува. Възможностите са 

изкривени в полза на някои, които по мандат, ресурси или репутация са „по-високо“ от другите. 

Това, което се изисква тогава, освен овластяване на гражданите, е осъзнаване и разбиране на 

динамиката на управление, която съществува в определен местен контекст. Необходими са и 

специални мерки, за да се гарантира, че групите, чиито гласове и притеснения обикновено не 

се чуват (маргинализирани, социално слаби групи и др.), могат да споделят идеите си. В много 

отношения участието на гражданите зависи от динамиката на управление. Ако местната власт е 

„отворена“ към гражданите, гражданското участие се улеснява. Не по-малко важно е, лицата, 

които заемат влиятелни позиции в дадена местна общност,  да действат отговорно, прозрачно 

и да уважават широката общественост. Не на последно място, равният достъп и качество на 

информацията са от съществено значение за гражданите, които желаят да участват активно в 

процеса на вземане на решения на местно ниво.  Ако тези условия не са изпълнени, активното 

гражданско участие е невъзможно.   

 

Промяна в традициите 

Традициите от миналото продължават да оставят своя отпечатък върху участието на 

гражданите. В случаи, когато са налични традиции за индивидуална и колективна 

ангажираност или по-стари форми на представяне на социални проблеми и групови интереси, 

участието на гражданите стъпва на стабилни основи, тъй като и местната власт и обществото 

имат консенсус относно значението на социалната инициатива и влияние за демократичния 

дебат и вземане на решение. 

В България историята и традициите възпрепятстват участието и демократичните процеси на 

местно ниво. Тоталитарното и авторитарно управление в България до 1989 г. оставя следите си 

върху гражданите.  То води до широко неучастие и оттегляне,  дискредитиране на идеята и 

идеала за „общност“, лошо и затворено отношение от страна на властимащите, изключване на 

определени групи от публичната сфера и скептицизъм към необходимостта и ефективността от 
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обществени консултации и гражданско участие. Тези фактори създават условия  за конфликти 

между местната власт и гражданите, които усложняват усилията на двете страни да си 

взаимодействат и да  развиват партньорства. 

Тези ефекти от миналото се усложняват от социалното развитие и характеристики. Някои 

региони са изправени пред сериозни социални и икономически проблеми, които продължават 

да бъдат мощни пречки за изграждането на общности и активното участие на гражданите в 

процеса на вземане на решения на местно ниво. 

 

Подобряване на демократичните процеси 

Степента, до която демократичните ценности са навлезли в обществото и качеството на 

демократичните практики, в действителност влияят на участието на гражданите на местно 

ниво, неговата устойчивост и ефективност в дългосрочен план.  Промените в местната власт 

могат да подобрят или влошат политическия и социален климат. Приоритетите на 

управлението често се изместват под въздействието на икономическите цикли и изригване на 

социалното напрежение.  Тези процеси оказват важно въздействие върху признаването и 

потенциала на гражданското участие на местно ниво. Те влияят на политическото и социалното 

възприемане на публичното участие, отвореността на дадено общество за промяна и нивото на 

активност на гражданите.  Предвид тези колебания в политическия живот и социалното 

възприемане на демокрацията, неправителственият сектор има важна роля. Една от основните 

му функции е да демонстрира и популяризира демократичните идеали, принципи и ценности и 

да служи като постоянно напомняне за демокрацията както на местната власт, така и на 

гражданите.  
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