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Увод 

Гражданското участие може да се разглежда като процес, при който гражданите организират 

себе си и своите цели на „най-ниско ниво“ и работят заедно чрез неправителствени и 

граждански организации, за да повлияят процеса на вземане на решения. Важността на 

участието на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво е посочена в 

Резолюция 326 на Съвета на Европа. Резолюцията подчертава нарастващата необходимост 

гражданите на европейските страни да бъдат включвани от техните избрани представители в 

процеса на взимане на решения, както и да могат да влияят на политиката на всички нива и в 

периода между изборите.1 

Участието на гражданите в процеса на вземане на решения е ключов елемент на всяка местна 

демокрация. То повишава прозрачността и прави местните власти по-отговорни за своите 

решения. Това е непрекъснат процес като потокът от информация относно местните политики и 

решения се осъществява и в двете посоки: гражданите изразяват интерес към дейността на 

местната власт, а тя ги информира за процеса на прилагане на местните политики. Колкото по-

силна е връзката между двете страни, толкова по-успешно и по-демократично е обществото. 

Без съмнение, тази връзка се засилва пропорционално с готовността на администрацията да 

отговори на реалните нужди на гражданите, да защитава техния интерес и да подобрява 

качеството на живота им. Това е все по-важно на местно ниво, където връзката между двете 

страни е по-очевидна, осезаема и чувствителна.  

През последните четиридесет години реформите за децентрализация са провеждани в почти 

всички европейски страни с различни темпове, подходи и постижения. Навсякъде се обръща 

голямо внимание на повишаването на ефективността на публичните разходи, като 

същевременно се търси повишаване на качеството на обществените услуги. В повечето страни 

разпределението на правомощията и отговорностите на местното икономическо развитие т.е. 

административната децентрализация, не е последвана от адекватно ниво на фискална 

                                                           
1 Dubravka JURLINA ALIBEGOVIĆ, Sunčana SLIJEPČEVIĆ, 2015, ATTITUDES TOWARDS CITIZEN PARTICIPATION IN THE LOCAL DECISION-
MAKING PROCESS: A COMPARATIVE ANALYSIS 
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децентрализация. Нещо повече, отговорността, прехвърлена на местните власти за 

предоставяне на обществени услуги, не е в пълно съответствие със съществуващото ниво на 

фискална автономия на местната власт.  

Опитът показва, че държавите с по-независими местни власти, с други думи, страни с по-висока 

степен на местна автономия, имат положително отношение към гражданското участие в 

процеса на вземане на решения. Наблюдава се и разлика между Северна и Южна Европа по 

отношение на нагласите на местните власти към реформи и понятия за  демокрация, участие и 

прехвърляне на публични функции. Опитът на страните от Югоизточна Европа показва 

недостатъчно сътрудничество между политиците, гражданите и местната администрация за 

създаване на правна рамка, която да гарантира участието на гражданите в процеса на 

разработване на политики. През последните няколко години, някои страни от Югоизточна 

Европа (Хърватия) подобряват това положение, като приемат Практически кодекс за 

консултиране със заинтересованата общественост в процедурите за приемане на закони, 

регламенти и актове. 

Гражданското участие може да се разглежда в различни форми, като предоставяне на 

информация, консултация, диалог и партньорство. По-широкото включване на гражданите в 

процеса на вземане на решения им дава възможност да определят цели и приоритети, да 

наблюдават действията на политиците и членовете на администрацията и да ги държат 

отговорни за тях, да изразяват своите виждания, изисквания и проблеми, да наблюдават и 

оценяват резултатите от изпълнението на политики и други действия. Пасивното участие има 

много недостатъци, защото изразходва ресурси и време, а не води до реални резултати. 

Различните държави имат различен опит в гражданското участие. В някои страни правото на 

участие се регулира от Конституцията (Унгария и Хърватия). В други, някои аспекти на 

гражданското участие се регулират от закона за местното самоуправление. Великобритания и 

Австрия са страни, които се характеризират с участието на всички заинтересовани страни в 

процеса на вземане на решения. На местно равнище Великобритания демонстрира добра 

практика както за определянето, така и за прилагането на процесите на консултации и други 

инструменти за участие. В страните от Централна и Югоизточна Европа обаче, много местни 

власти все още нямат институционални рамки и капацитет за включване на гражданите в 

процеса на вземане на решения.  
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Според Съвета на Европа (2011)2, в някои страни (Франция, Ирландия) процедурите за пряка 

демокрация не са толкова добре приети в процеса на вземане на решения на местно равнище. 

За разлика от тях, страни от Централна и Източна Европа (Хърватия) показват, че местното 

участие е по-силно в градовете, отколкото в селските райони, поради липсата на човешки и 

финансов капацитет там.  

Наблюдава се нарастващ интерес към участие на гражданите в процеса на бюджетиране на 

местно ниво в Европа. Този процес пряко включва гражданите в процеса на вземане на 

решения относно разходите и приоритетите на бюджета. Когато работи добре, този метод 

може да подобри прозрачността на публичните разходи и дори да увеличи приходите. Широко 

разпространена е тезата, че този инструмент прави градовете по-приобщаващи и 

мобилизиращи  за пасивните граждани.  

Към момента срещите и обществените обсъждания са сред най-широко разпространените 

форми на включване на гражданите в процеса на вземане на решения (Австрия, Хърватия, 

Естония, Гърция, Унгария, Малта, Румъния, Словения и Испания). Тези инструменти за пряк 

контакт между местната власт и населението предоставят възможност на гражданите да 

изразят своите виждания, желания или предложения. Ролята на срещите с гражданите и 

обществените обсъждания е изцяло консултативна в областта на местната политика. В 

Ирландия и Великобритания се поддържат консултативни механизми за планиране на 

ползването на земите и обществения транспорт. В Италия местните граждани могат да 

създадат "граждански мониторингов съвет", за да контролират "стратегическия план" на 

общината. В някои  държави има възможност за създаване на „квартални съвети“.  В Холандия 

тези съвети се опитват да подобрят всички аспекти на условията на живот в кварталите. Те 

също така служат като партньори на общинския съвет.  

В същото време все по-широкото използване на дигитални технологии трансформира 

начините, по които ние взаимодействаме, отнасяме се към другите, както и начините, по  които 

достигаме до информация и я употребяваме. В много случаи обществото сега е по-осезаемо в 

цифровата сфера, отколкото в реалния свят. Дигиталните технологии не само осигуряват начин 

                                                           
2 Council of Europe (2011). Citizen participation at local and regional level in Europe. 
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за свързване между хората по целия свят, но предлагат и нови възможности на гражданите да 

участват пряко в демократичните процеси.  

Блоговете, платформите за петиции, сайтовете за групово финансиране, електронното 

гласуване и други онлайн инструменти предлагат нови средства за хората да допринесат за 

оформянето на политическия дебат и да променят реалния свят. Чрез укрепване на 

взаимоотношенията „граждани – граждани“ и „граждани – власти“, дигиталните технологии 

имат потенциала да съживят демокрацията, базирана на гражданското участие.   

Въпреки това, използването на дигитални технологии за постигане на напредък към по-

ефективна демокрация, насочена към гражданите, не е едностранен процес. Все по-

дигиталният характер на нашите взаимодействия е придружен от значителна промяна в 

офлайн сферата. Глобализацията, демографските промени и икономическата несигурност 

могат да допринесат за дестабилизирането на традиционните общности и идентичности, което 

потенциално може да подкопае общественото сближаване и общественото доверие, както и 

удовлетворението от формите на управление. Нарастващата роля на „фалшивите новини“ и 

екстремистките възгледи в онлайн сферата е  сигнал за преминаване към „пост-истинска“ ера, 

в която стойността на солидните доказателства в процеса на вземане на решения намалява. 

Освен това нарастващата персонализация на нашия онлайн опит, оформена от „филтърния 

балон“, допринася за увеличаващата се фрагментация на публичния дискурс, вместо да 

укрепва нашата „въображаема общност“. Не е ясно и дали онлайн активността се превръща в 

положителна социална промяна в офлайн света и дали нарастващото използване на дигитални 

технологии в действителност улеснява или възпрепятства по-голямото социално включване. 

Несъответствията в достъпа до цифрови технологии както и разликата в  уменията за боравене 

с тях, може всъщност да отблъснат някои граждани вместо да ги насърчат към активно 

включване в обществените дела. 
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Цел 

Целта на проучването на практики от европейски държави за включване на гражданите в 

процеса на вземане на решения на местно равнище е да открие и опише добри такива, които 

могат да бъдат използвани в България. Въз основа на анализа ще бъдат изведени модели. 

Стремежът е чрез тях да подпомогнем създаването и функционирането на нови форми за 

гражданско участие на местно ниво, които да доведат до по‐ефективното прилагане на 

принципите на демократичното управление и на обществения контрол върху публичните 

политики.  

Методология 
Проучването на практики от европейски държави за включване на гражданите в процеса на 

вземане на решения на местно равнище е осъществено на няколко фази:  

1. Определяне на обхвата на информацията, която ще се проучва:  

• правомощия;  

• равнище на представителност;  

• начини на функциониране;  

• начини за избор на граждански представители; 

• начини за отчетност и прозрачност;  

• интернет форми за граждански консултации.  

2. Предварителен преглед на достъпните информационни източници по темата 

Целта на предварителния преглед е да се идентифицират държавите, в които има 

богати традиции и добър опит в гражданските консултации на местно ниво. Прегледът 

обхваща 19 държави ‐ Австрия, Великобритания, Естония, Испания, Латвия, Полша, 

Франция, Холандия, Чехия, Литва, Словения, Хърватия, Ирландия, Финландия, Унгария, 

Гърция, Швеция, Италия и Германия.  

3. Проучване и анализ на добри европейски практики на местно ниво 

Въз основа на резултатите от предварителния преглед на достъпните информационни 

източници са избрани 10 държави, като проучването е осъществено чрез събиране, 

обработка и анализ на документи и информация. 
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Обхват на проучването 

Проучването и последващият анализ обхващат практиките в 10 европейски държави ‐ 

Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Полша, Финландия, Франция, Холандия, 

Хърватия и Швеция, подбрани по два основни признака: 

1. Първият признак за подбор на страните е към коя вълна от разширяването на ЕС 

принадлежат. В изследваната група са включени държави, принадлежащи към 

различни вълни на разширяването – напр. Великобритания, Франция, Полша, 

Финландия, Хърватия, като целта е да бъдат видени разликите между старите и новите 

членки на ЕС и доколко членството в самия съюз унифицира формите на гражданско 

участие. 

2. Вторият признак е различното географско разположение по оста север – юг. 

Анализирани са практики както в северни, така и в южни държави, за да се види 

доколко разликата в националната култура и традиции е определяща за различните 

механизми на участие на гражданите във вземането на решения. 
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Великобритания 

Във Великобритания, както и в много други части на света,  все по-голямо внимание се обръща 

на участието на граждански лидери, доброволчески групи, жители на квартали и граждански 

сдружения в политическите решения, които засягат живота им. Често наричани във 

Великобритания „новият локализъм“, тези инициативи се възприемат от привържениците си 

като средство за подобряване на живота, задълбочаване на демократичното участие и 

допринасяне за по-ефективни подобрения на кварталите и устойчиви общности. Критиците им, 

от друга страна, твърдят, че те отслабват координиращата роля на местното управление и 

подкопават ролята и отговорностите на изборните длъжности на местно ниво. Други твърдят, 

че „локализмът“ може да ограничи националните политики за по-голяма социална 

справедливост и намаляване на бедността. 

Една от темите, по които се появяват тези конфликти, е в изпълнението на Националната 

стратегия за обновяване на кварталите (The National Strategy for Neighborhood Renewal). Тя 

поставя участието на гражданите като неразделна част от процеса на подобряване на най-  

отдалечените квартали (които се намират в 88 местни области). В тези райони програмите за 

участие на общността финансират участието на гражданите по различни начини. Фондът за 

овластяване на общността (The Community Empowerment Fund), например, предоставя ресурси 

директно от централното правителство към местни организации на доброволческия сектор, за 

да се гарантира участието им в местни стратегически партньорства (Local Strategic Partnerships). 

Това са органи, създадени, за да свързват различни заинтересовани страни, сред които 

доставчици на обществени услуги, общински съветници, представители на неправителствения 

сектор, бизнеса и доброволци. В този процес често се появяват объркване и напрежение по 

отношение на съответните роли на представителите на общността, общинските съветници и 

администрацията.  Не е необичайно всеки от тях да претендира, че представлява обществото и 

има отговорността да гарантира, че гражданите имат важна роля в процеса на вземане на 

решения на местно равнище.  Под това напрежение се крият по-обширни въпроси за 

естеството на демократичното представителство като кой за кого се застъпва, как се извлича 
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легитимност в лидерството, както и относно връзките между изборната демокрация и 

демокрацията на гражданското участие. 

Великобритания има уникално асиметрично разделение на правомощията между централното 

правителство, правителствата в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия и местните власти. 

Програмата за децентрализация продължава да бъде непрекъснат процес. През май 2017 г. се 

случва последното прехвърляне на правомощия към новосъздадени местни власти в Северна 

Англия като част от плана на правителството „Northern Powerhouse“.  Децентрализацията 

остава същата и в рамките на делегираните правомощия. Въведеният в Шотландия „Закон за 

овластяване на общността”, например, създава нови възможности за общностите и гражданите 

да играят по-важна и пряка роля в процеса на вземане на решения. Освен формалните 

процеси, кампаниите на гражданското общество също заемат централна роля в оформянето на  

демократичните институции. Ключова констатация е, че ангажирането на гражданите е най-

успешно, когато е част от холистичен подход към управлението и демократичните реформи, 

заложени в институциите. Става въпрос за предприемане на средносрочен и дългосрочен 

подход за установяване на последователна програма за децентрализация и демократично 

участие, а не провеждането на еднократни инициативи  по определен въпрос. 

Докато населението иска още по-голямо гражданско участие, британският пример показва, че 

процесът на децентрализация на властта към институции и общности е продължителен и 

развиващ се. Във Великобритания от Средновековието до наши дни се наблюдава постепенно 

изграждане на гражданското участие, което постоянно се развива. Ангажирането на 

гражданите е ключово допълнение, което обогатява представителната демокрация, то не е 

заместител. В крайна сметка, политиците все още са отговорни за решенията, които вземат. 

Въпреки това, съществуват много различни начини, по които те могат да го правят: 

включването на гражданите по един смислен начин е едно от тях. 

 

Тингс (Tings): Съветническа ангажираност на гражданите в процеса на вземане на 

решения 

Думата „tings” идва от древна англосаксонска дума, която все още съществува в английската 

дума за „изборна кампания“ (hustings) и в името на исландския парламент.  Това означава 
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място, където гражданите се събират, за да вземат решения заедно. Тингсовете са 

експериментални и в много начална степен от своето развитие. Те са форма на сътрудничество 

между шотландското правителство и редица демократични организации с цел да свържат 

гражданите към властта по начин, който може пряко да повлияе на промяната. Първото Тинг, 

относно здравни въпроси, се провежда в средата на 2016 г.  в здравния съвет на Ланаркшър (в 

Шотландските низини). То се управлява от консорциум с участието на организации на 

гражданското общество и на Шотландския център за развитие на общността (Scottish 

Community Development Centre).  Здравната комисия разработва нова стратегия относно 

ангажиране на тези, които все още не са ангажирани с пациентски групи. Събрана е група от 

около 30 души за цял ден, за да бъде чута всяка гледна точка, различни нагласи и да се проучат 

всички данни. Участниците са помолени да помислят какви действия биха предприели, за да 

помогнат за решаването на проблема. Около половината от участниците са участвали в 

различни здравни организации или пациентски групи и преди. Останалите били случайно 

избрани хора, които никога преди това не са участвали в каквото и да било събитие, свързано 

със здравни теми. Те са избрани от членовете на две граждански организации, интервюиращи 

хора в търговски център в Ланаркшър. Едно от предизвикателствата, с които организаторите 

признават, че са се сблъскали, е трудност при насърчаване на  хората да присъстват на 

събитието. Изисквали са се много усилия, за да се включат достатъчно на брой хора, като 

същевременно много от избраните са  отпаднали. Според организаторите това се дължи на 

страх, свързан с това, че хората не са участвали в подобни инициативи в миналото. Затова те 

предвиждат в бъдеще да обучат хората преди да ги включат в процеса.  Тингът има модератор 

и пет помощника, за да се гарантира, че всеки глас ще бъде чут. Събитието е структурирано 

като съвещателна среща: първо доказателства и обяснение, след това изслушване на всички и 

едва тогава обмисляне на действия, които могат да бъдат предприети. Гражданите съставят 

списък от 10 препоръки, които са представени директно на Здравната комисия, която да ги 

дискутира след срещата. Някои от препоръките  са лесно изпълними, а други изискват повече 

обмисляне, защото са предложени от група от едва 30 души. Поради това Здравната комисия 

смята, че препоръките трябва да придобият повече легитимност, за да бъдат приложени. Тинг 

срещата не е еднократна. По време на следващата среща Здравната комисия представя 

плановете си относно препоръките от гражданите, отправени на първата среща. Една от 
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идеите, която е осъществена, е създаването на място, където да се провеждат редовно 

граждански срещи.  

 

Участие Саймру (Participation Cymru) 

Управлявано от Съвета за доброволчески действия на Уелс (Wales Council for Voluntary Action), 

„Участието Саймру“ е партньорство между публични и граждански организации, които работят 

за постигане на по-добро обществено участие в проектирането, разработването и 

предоставянето на услуги, насочени към гражданите в Уелс. Разработени са набор от принципи 

за обществена ангажираност, към които вече са се присъединили над 130 организации. 

„Участието Саймру“ работи и като мрежа, която осигурява вътрешно обучение, за да 

подпомогне гражданите и организациите да изградят своя капацитет и умения в широк спектър 

от техники, методи и подходи за обществена ангажираност. Проектите за обществена 

ангажираност включват участие в бюджетирането, разработване на интегрирани планове за 

общността и планове за местно развитие, създаване на харти на общинските съвети и 

провеждане на работни срещи. 

 

Тръстове на обществената земя в Шотландия  

Законът за местното самоуправление в Шотландия от 2003 г. консолидира съществуващото 

задължение на местните власти да включват „органи на общността“ в планирането и 

предоставянето на услуги. Той също така задължава общинските съвети да действат по начин, 

който подобрява благосъстоянието на населението, включително чрез субсидии и прехвърляне 

на собственост. Въпреки обучението и насоките, предоставени от модела за участие на 

гражданите, който е разработен от Шотландския център за развитие на общността, активното 

включване на гражданите в процеса на вземане на решения  остава трудно постижимо за част 

от общинската администрация.  Необходими са още усилия и по-съгласуван и стратегически 

подход за убеждаване на някои институции да подобрят работата си с общностите.  

Провинциална Шотландия преживява преселение в продължение на векове, като населението 

в някои райони спада до нива, които затрудняват поддържането на обществени услуги и 

инфраструктура, както и запазването на усещането за обществен живот. През последните 
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няколко десетилетия публичните субсидии позволяват на някои общности да оцелеят, но 

общият спад не е спрян.  

Доскоро Шотландия има един от най-концентрираните модели на частна собственост на земя в 

Европа. Пренебрегването и некомпетентността от страна на много собственици, които се 

интересуват единствено от поддържането на имоти за развлечения като лов и риболов, водят 

до патернализъм,  така че общностите губят контрол над собствените си съдби. Това води до 

ограничени инвестиции в икономическото развитие и инфраструктурата, като пътищата и 

телекомуникациите. 

На хората, живеещи в такива селски райони, става все по-трудно да имат адекватно препитание 

и достойни условия на живот. Намалените икономически възможности водят до това младите 

хора да напускат тези места, за да се образоват или да търсят работа. Това води до  социална 

дезинтеграция, застаряване на населението, намалени услуги и малка перспектива за 

привличане на нови семейства или бизнес - с други думи, низходяща спирала на спад.  

През 1999 г. Шотландският парламент въвежда реформи, които драматично да изместят 

баланса на силите между собствениците на земя и хората от селските райони, които живеят 

там и я обработват.  Въпреки че кампанията за поземлена реформа съществува в продължение 

на много десетилетия, тя се засилва със специфични правни инициативи на жителите на 

полуостровите Кнойдарт и Асинт, както и на остров Ейг, които създават организации, 

ръководени от общността с конкретна цел придобиване на обществен контрол върху местните 

земи.   

Законът за поземлената реформа от 2002 г. дава право на общностите да изкупуват имоти. Това 

се постига чрез отпуснати безвъзмездни средства и заеми от Шотландския поземлен фонд 

(Scottish Land Fund) и Социалното предприятие за планински и островни инициативи (Highlands 

and Islands Enterprise), което е подкрепено от правителството. В момента финансирането се 

извършва чрез Обществен фонд за активи, който е част от програмата „Инвестиране в 

общностите“. То е между 10 000 и 1 млн. паунда и позволява на общностите да закупуват 

разнообразни активи.  

Според Закона за поземлената реформа, местните общности имат възможността първи да 

изкупуват частни имоти, когато собственик на земя реши да я продава. А в районите с 

обработваема  земя, обработващите земята имат право да принудят собственика да я продаде, 
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дори ако той не желае. За да направят това, те трябва да се организират и да създадат 

организации, които да стопанисват земята колективно от името на своите членове. Сред 

обществото има високи нива на подкрепа за тази инициатива. Към днешна дата съществуват 

около 20 схеми за общностна собственост върху земя, главно в Северна и Западна Шотландия и 

на островите. Заедно те представляват около 500 000 акра плодородна земя. 

Общностната собственост на земята  като цяло се разглежда като възможност за общностите да 

привличат вътрешни инвестиции и да генерират доходи, които могат да бъдат използвани за 

създаване на работни места и за местни услуги. Ето защо използването на местни активи за 

създаване на приходи е приоритет. Разработени са редица проекти, свързани предимно 

със схемите за възобновяема енергия (вятърни и хидроелектрически турбини) и жилища (за 

продажба или достъпни наеми). Туризмът предлага и алтернативен начин за привличане на 

доходи на островите. Някои организации разработват проекти, които ще привлекат посетители 

като например пътеки за разходка, обиколки на културното наследство, ваканционно 

настаняване, кетъринг и мърчандайзинг. 

За да се намали зависимостта от безвъзмездни средства и да се постигне самоустойчивост, за 

общностите е обичайно да създават търговски дружества, които инвестират печалбите обратно 

в общностни предприятия чрез основната организация. Например, на остров Гига, общността 

обещава да върне 1 милион паунда от средствата, използвани за закупуване на земята в 

рамките на само две години. Общността се справя с това предизвикателство (и необходимостта 

от набиране на допълнителни средства за други проекти), като сформира комитет за набиране 

на средства чрез организиране на различни спонсорски събития, викторини и други социални 

дейности. Създадено е търговско дружество, което управлява хотелите и самостоятелните 

къщички, намиращи се в имотите. Освен това голямата къща, в която е живял главният 

земевладелец,  е продадена, като от това е набрана значителна сума за постигане на целта. 

Хебридският остров Харис е дом на едни от най-големите обществени имоти. Той се управлява 

от фонда Северен Харис,  чрез съвет от избрани доброволци, подпомагани от персонал от 

седем платени служители. Целта на борда е да повиши заетостта, да отговори на местните 

жилищни нужди и да подобри културното и природното наследство като защити редки видове 

и създаде мрежа от пътеки. 
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Фондът създава стартиращи бизнес компании, жилища под наем, ветрогенератори и 

хидротурбинен проект за производство на електроенергия, която да се използва на острова и 

да бъде продавана в националната мрежа. Работи се и за изграждане на капацитет на 

общността и чувство за принадлежност, които ще убедят придошлите да се установят и да се 

включат в местни инициативи. Подходът на борда е описан като едновременно „предпазлив и 

амбициозен”, а съветът на директорите е напълно ангажиран да включи възможно най-много 

членове на общността и да работи в партньорство с външни агенции за предоставяне на услуги, 

които да отговарят на местните нужди и обстоятелства. 

В допълнение към управлението на земята и активите за социално и икономическо развитие, 

много от общностните организации играят роля за стимулиране на действия от населението и 

за въздействието им върху националната политика чрез обединените усилия на Форума на 

обществената земя (Community Land Forum). Едно от исканията е да се инвестират публични 

финанси, така че местните услуги и инфраструктура да могат да бъдат приведени в 

съответствие със стандартите в останалата част на Шотландия. Въпреки че повечето от 

локациите, на които са част от обществено изкупените земи, вече са добили силно чувство за 

общност, усложненията и предизвикателствата обикновено изискват съвети, насърчаване и 

техническа експертиза, която не е лесно достъпна там. Социалното предприятие за планински 

и островни инициативи предоставя неоценима помощ особено в ранните етапи на договаряне 

на покупката, разработването на проекта за генериране на доходи и провеждането на 

проучвания за осъществимост. Членовете на съвета  на директорите преминават повтарящи се 

обучения по управление, благотворителни закони и бизнес регламенти.  

Ангажирането на общността е от жизненоважно значение за поддържане на интереса и  

гражданското участието. Редовното общуване и консултации относно дейностите, плановете и 

постиженията на организациите са провеждани с помощта на традиционните публични срещи, 

изложби и бюлетини. Добре използвани са също уебсайтове и виртуални мрежи за 

поддържане на профил на всяка организация и предоставяне на информация за напредъка и 

възможностите. 

Неформални мрежи свързват членовете на общността един с друг и с външни експертни 

източници. Поземлената комисия на Шотландия предлага допълнителни, по-формални 
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възможности за участниците в различните общности да обменят идеи и да се учат един от друг. 

Членовете имат възможността да присъстват на конференции и да споделят опит.   

По-голямата част от хората, които участват в схемите за собственост върху земята от общността, 

са доброволци, изпълняващи задълженията си като попечители или представители на 

общността, в допълнение към друга своя работа на пълно работно време и към семейните си 

ангажименти. Някои от организациите са в състояние да поддържат силни управленски 

единици, но в по-малките общности понякога е трудно да се включат нови хора, тъй като има 

ограничен брой жители. Разработването и управлението на активи, които са собственост на 

общността, изисква дългосрочен ангажимент и определен капацитет, който да издържи пред 

разочарованието и съпротивата. В никакъв случай не е лесно да се поддържа добро 

представителство и отчетност,  

но яснотата на ролите и прозрачността при вземането на решения са важни за борбата с 

апатията и подозрението в по-широк кръг от обществеността. 

Професионалното прегряване (burnout) е често срещан проблем, когато отговорностите тежат 

само на няколко рамене. За много членове на общността тяхната отдаденост включва 

ежеседмични срещи в продължение на много години, вземане на сложни решения и 

разрешаване на конфликти. Разкъсванията и несъгласията в малките общности са неизбежни, 

между индивиди и между фракции, които преследват несъвместими цели или притежават 

различни ценности. Ето защо е необходим открит и демократичен дебат, за да се запазят 

ангажиментите на общностите и да се насърчи тяхното участие. Понякога този процес се 

улеснява от работата с членове на управителния съвет, представляващи заинтересовани страни 

извън общността. 

Организациите на обществената земя в Шотландия обикновено поддържат добри отношения с 

публични и частни организации. Въпреки това  те се оплакват от несъответствия в подхода 

между различните публични органи, например по отношение на плащанията за аутсорсинг на 

услуги, както и за нивата на контрол, които тези партньори биха искали да упражняват.  

Независимо от огромните предизвикателства организациите на обществената земя в 

Шотландия са  създали благоприятни условия за успех. Собствеността върху земята е довела до 

сигурност за общностите, което им позволява да планират в дългосрочен план и да подкрепят 

растежа на много частни предприятия и социални инициативи. В резултат на това населението 
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в тези области е нараснало с около 50%, което прави местните училища жизнеспособни, 

поддържа редица социални услуги (като грижи за възрастните хора) и намалява зависимостта 

на търговските доставчици от субсидиите на държавата. Освен това са създадени нови 

предприятия, някои от които инвестират печалбите си в бъдещи проекти за общността. 

Услугите се поддържат или дори се разширяват. Местните хора имат по-голяма сигурност по 

отношение на работните места и жилищата си и има реален интерес към справянето с 

изменението на климата чрез нарастващите инициативи за възобновяема енергия. 

Импулсът за закупуване на земя се 

 превръща в „катализатор за колективни действия, стопанисване и творческо развитие, 

насочено към бъдещето“.  Освен това, „... купуването на земя в общността се усеща, като че е 

от местно население с местни познания, водещи до вземане на местни решения по местни 

въпроси”3. Това освобождава енергията и насърчава предприемаческия дух, който 

трансформира перспективите за отдалечените островни общности. Скерат (2011)4 заключва, че 

предизвикателството да притежаваш и управляваш активи за благото или дори за оцеляването 

на обществото е показало устойчивостта на всички заинтересовани лица - групи, общности и 

по-широките мрежи на държавните и частните органи. 

Дейностите, описани по-горе, трябва да се разглеждат като част от по-широко движение за 

развитие на общността и прехвърляне на активи, което отразява особеностите на шотландските 

планини и острови (селска изолация, широка частна собственост и история на миграция). 

Създаването на общностни организации придобива популярност като метод за възстановяване 

и в други части на Великобритания, особено в селски райони. Този модел позволява на 

общностите да поемат контрола върху активите и да използват знанията си за местните 

условия, за да разработват и управляват инициативи, които са в състояние да генерират 

устойчив доход и да опазят земята за бъдещите поколения. 

Въпреки че е поет твърд ангажимент за вземане на демократични решения на местно равнище, 

възникват нови проблеми и е необходимо време за разрешаването им. В миналото 

                                                           
3 Skerratt, S., Community land ownership and community resilience, Rural Policy Centre research report (Edinburgh: Scottish Agricultural 
College, 2011). 
4 Skerratt, S., Community land ownership and community resilience, Rural Policy Centre research report (Edinburgh: Scottish Agricultural 
College, 2011). 
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общностите са били способни да обвиняват или главния земевладелец или общинския съвет за 

непопулярни решения. Сега те трябва да се споразумеят помежду си и да преговарят за 

компромиси, когато е необходимо. Понякога общностите се сблъскват с дилеми в процеса на 

вземане на решения - вземане на решения, които са широко приветствани от членовете на 

общността, но са икономически неизгодни в дългосрочен план (например по отношение на 

това как се генерират и инвестират печалбите в местни инициативи, като например жилища). 

Освен това, в резултат на неотдавнашния икономически спад, публичните средства намаляват 

и общностите вече не могат да разчитат на подкрепа или субсидии от правителствените 

агенции. Те трябва да открият други начини за изграждане на капацитет сред своите членове.  

За общностите с малко и относително стабилно население, намирането на достатъчен брой 

активни и способни граждани е непрекъснато предизвикателство. Въпреки това, както 

подчертава Скерат (2011)5, „собствеността на земята в общността не е бързо решение. Това е 

дългосрочен план и е инвестиция в средства за препитание, които ще оформят общностите в 

Шотландия и тяхната устойчивост в продължение на много десетилетия напред." Това изисква 

комбинация от вътрешна сила на духа и външна експертиза. Качеството на взаимоотношенията 

в общността и начините, които хората могат да използват за достъп до технически съвети и 

помощ, се нуждаят от текущи инвестиции чрез местно взаимодействие, създаване на мрежи 

между различните инициативи на местните общности и постоянното предоставяне на съвети от 

външни организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Skerratt, S., Community land ownership and community resilience, Rural Policy Centre research report (Edinburgh: Scottish Agricultural 
College, 2011). 
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Германия 

През 70-те години в Германия гражданите се обединяват с цел постигане на общи интереси в 

така наречените граждански инициативи (Bürgerinitiativen). Чрез този вид самоорганизация, те 

имат възможност да водят дискусии, да изразяват мнение и да използват медиите, за да 

достигнат до по-широка аудитория. По-силната политическа ангажираност в и извън 

общинския съвет води до увеличаване на влиянието на социалните и екологичните аспекти в 

сферата на влияние на местната власт, разширявайки икономическата и техническа насоченост 

на местната политика. Въпреки тези косвени успехи, гражданските инициативи не са 

кодифицирани в правна форма като инструмент за пряко участие. Те могат да се разглеждат 

като важен предшественик на формите на пряката демокрация, разработени днес. 

В съвсем малко на брой райони (например в Шлезвиг-Холщайн), вместо чрез избори, 

заседания на всички жители действат като орган за вземане на решения, а административните 

функции се изпълняват от споделена организация, към която местните власти принадлежат. В 

по-големите райони в повечето провинции такова пряко участие няма. Въпреки това, системата 

на „граждански събрания“ или „събрания на жителите“ (Bürgerversammlung/ 

Einwohnerversammlung) отдавна съществува. В някои провинции то е под формата на 

задължение на местната власт да провежда редовно срещи, докато в други те могат да се 

провеждат по инициатива на общинския съвет или по искане на гражданите. Гражданските 

събрания могат да се занимават само с въпроси от компетенцията на местната власт и са 

главно за целите на обмена на информация, тъй като не могат да вземат легитимни решения. 

След обединението на Германия, с ентусиазма за пряка демокрация, който води до пряко 

избрани кметове, се стига и до въвеждането на по-директни демократични инструменти. Чрез 

местни референдуми гражданите могат да вземат решения по важни въпроси, които са от 

компетентността на местната власт. Местните референдуми могат да се свикат или от 

общинския съвет (само в някои провинции), или чрез искане от гражданите (във всички 

провинции). За официално подаване на искане за местен референдум е необходим подпис от 

между  2,5% до 17% от населението. Темите могат да включват и искане за отмяна на решение 
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на общинския съвет. Всяко искане за референдум трябва да включва ясен въпрос  (на който 

може да се отговори с „да“ или „не“), обяснение на предисторията и аргументация, както и 

описание на възстановяването на разходите, ако предложението доведе до такива. 

Изискването за референдум само по политически причини не е разрешено. Ако общинският 

съвет реши в полза на искането, отправено чрез въпроса за референдума, такъв не се 

организира. За да бъдат валидни, референдумите трябва не само да съберат мнозинство, но и 

да достигнат мнозинство от 10% до 30% от всички избиратели. Резултатът от референдума има 

същата правна сила като валидно решение на общинския съвет и може да бъде променен само 

в рамките на три години чрез втори референдум.  

Изследване на практиката на местните референдуми по отношение на тяхната честота и степен 

на успех показа ограничено въздействие върху местното управление и се различава значително 

между провинциите. Съществуването им само по себе си води до по-голяма вероятност 

местните власти да се вслушват и да си сътрудничат по-тясно с гражданите, за да увеличат 

рейтинга си сред тях.  

Друг метод за упражняване на по-голямо влияние от населението е искането на 

гражданите/искането на жителите (Bürgerantrag/Einwohnerantrag), което е въведено малко по-

късно от местните референдуми. Условията в провинциите се различават: някои позволяват 

само на жители над 18-годишна възраст да участват, други - и на по-млади хора. Искането на 

гражданите трябва да бъде представено в писмена форма пред общинския съвет и трябва да 

бъде подкрепено с подписи от 1% до 30% от гражданите в зависимост от съответното 

законодателство, за да бъде обсъдено. Официалното решение относно валидността на 

искането се решава от съвета, но в някои провинции - от кмета или от надзорния орган 

(провинциите или министерството на вътрешните работи). Има разлики и в това дали 

общинският съвет е длъжен да проведе гласуване или просто да обсъди въпроса. 

Формите на кооперативна демокрация съществуват между представителната и пряката 

демокрация. Те се развиват от началото на 80-те години в различни форми и макар в по-

голямата си част да не са правно кодифицирани, възможността за включване на гражданите в 

местното самоуправление идва от компетентността, която местните власти имат при 

организирането на собствените си дела съгласно член 28 на основния закон.  
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За разработването на местни решения се използват ограничени във времето методи като 

граждански форуми (Bürgerforum) и клетки за планиране (Planungszelle).  Използват се и 

процеси на посредничество за преодоляване на конфликтите на интереси. Тези подходи имат 

дълга история. Още през 70-те години в областта на планирането са въведени разнообразни 

подходи за участие. Разработени са сложни модели, въпреки че резултатите не отговарят на 

очакванията. Една от причините е ограничената подкрепа, която тези опити получават от 

администрацията, която иска да ограничи времето и средствата, изразходвани за такива 

процеси. В същото време са надценени  интересът и способността на гражданите да участват. В 

крайна сметка същественият диалог се провежда рядко, а в повечето случаи изготвените от 

администрацията планове остават най-вече непроменени. Въпреки това този опит е част от 

моделите за участие, използвани в процесите на планиране и до днес. 

Постоянните структури на кооперативната демокрация са консултативните съвети (Beirat), 

съставени от компетентни граждани. Примери за това са консултативни съвети за младежи и 

възрастни граждани, консултативни съвети за чуждестранни граждани и местни консултативни 

съвети, които представляват специфични местни области в общините (Ortsteilbeirat). Тези 

консултативни съвети са базирани на определени закони и в случаите на географски 

определени консултативни съвети често са избираеми. Функцията им е подобряването на 

политиките за местно развитие, транспортната политика, екологичната политика и др.  

Като участници (Mitgestalterrolle) гражданите се насърчават да поемат управлението на 

обществени зали, басейни, спортни съоръжения и други подобни, а чрез ангажиране в групи за 

взаимопомощ се занимават с проблеми, свързани с употребата на наркотици, безработицата и 

уврежданията. 

Индивидуалната ангажираност се насърчава и под формата на времеви банки, доброволчески 

центрове и например грижа за обществените зелени площи. Тази област на ангажираност на 

гражданите е свързана с традиционните доброволчески дейности, които предприемат хората в 

Германия, където организацията в асоциации (Vereine) е широко разпространена. В миналото 

сдруженията се подпомагат с безвъзмездни средства от местните власти, докато сега все 

повече се насърчават да бъдат финансово независими. 

Изследване, проведено в Северен Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг, относно 

действителното прилагане на кооперативните форми на демокрация установява, че 
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използването на граждански форуми като средство за събиране на информация и идеи от 

гражданите е много популярно. 85% от местните власти са го използвали за градски маркетинг, 

80% - за въпроси, свързани с местните политически програми, 72% - за въпросите на 

младежката политика  и 59%  - за превенция на престъпността. 

Формите на кооперативната демокрация подобряват представителната и пряка демокрация. 

Кметовете и гражданите се възползват от това развитие, докато обхватът на избрания 

общински съвет се стеснява. Въпреки това, за да се балансират конкурентните интереси, да се 

гарантира социалната справедливост и да се наблюдава цялостното развитие на общността, 

ролята на съвета е от жизненоважно значение, по-специално по отношение на възможните 

дисбаланси в политическите резултати, произтичащи от форми на кооперативната демокрация. 

Има доказателства, че не всички групи в обществото са еднакво представени, когато се 

използват форми на кооперативна демокрация, например граждански форуми. Много често 

тези, които имат най-силен глас,  и най-образованите са прекалено представени, заглушавайки 

социално маргинализираните. 

От края на 90-те години на миналия век, се развива идеята за община, ориентирана към 

гражданите (Bürgerkommune). Фактори като търсене на повече гражданско участие, поучаване 

от предишни неуспехи, трудностите при прилагане на концепцията за управление по „новия 

модел на управление“ и финансовата криза в много случаи при местните власти, водят до 

възприемане на цялостен подход, при който развитието на ориентирана към клиента 

администрация върви ръка за ръка с комбинираното използване на всички различни форми на 

представителна, пряка и кооперативна демокрация. Системата на местно самоуправление 

трябва да бъде подобрена по отношение на демократичното участие, солидарността и 

ефективността, увеличаване на приемането на гражданите в тяхната общност и начина, по 

който тя се управлява. Гражданите трябва да участват в техните паралелни роли като клиенти, 

комисари и управляващи във всички фази на вземане на решения и предоставяне на услуги. 

„Мениджърът на гражданско участие“ трябва да отговаря за всички аспекти на участието, да 

координира всички заинтересовани страни и да работи върху традиционните институционални 

граници. Също така, отговорността трябва да се локализира колкото е възможно повече към 

местните райони, за да се увеличат стимулите за участие. Гражданите трябва да могат да видят, 

че техните дейности дават резултати. Към днешна дата не е постигната пълна и успешна 
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реализация на тази концепция. Повечето местни власти прилагат специфични елементи на 

концепцията, като различни форми на участие в бюджетирането, редовни срещи, посветени на 

местните въпроси в малките райони, създаването на доброволчески центрове или граждански 

фондации (Bürgerstiftungen), които са в обществена полза, създадени и управлявани от 

граждани. Пречките за постигане на повече гражданско участие са преди всичко финансовите 

трудности на много местни власти. Те възпрепятстват инвестициите, необходими за по-

нататъшното развитие, както на цялостната дейност, така и на механизмите за участие. 

Местните власти в икономически силните региони в южна Германия са по-напреднали по пътя 

към широко гражданско участие от тези в структурно по-слабите региони на Централна и 

Източна Германия. Въпреки това, идеята за граждански ориентирана община остава идеалният 

модел на съвременната местна власт. 

Много общини, включително градовете Манхайм и Берлин, вече имат наръчници за онлайн

участие. Хайделберг и Волфсбург имат разработени насоки за гражданско участие, тенденция,     

която изглежда ще продължи. Чрез публикуването им местните власти поемат доброволен 

ангажимент да информират бързо обществеността за своите планове по начин, който е лесно 

разбираем, да улесняват участието, като използват различни методи, съобразени с нуждите на 

съответните целеви групи и да осигуряват отчетност за взетите  решения. Насоките обаче не ги 

поставят под каквото и да е задължение за пряко прилагане на резултатите от процеса на 

участие. 

 

Нюртинген 

Изпълнителната власт в град Нюртинген се състои от първи кмет (Oberbürgermeister), кмет 

(Bürgermeister) и технически асистент (Technischer Beigeordneter). Всеки от тези длъжностни 

лица отговаря за редица области на политиката и оглавява дирекция (Dezernat). От тримата 

служители кметът е единственият служител, който е свързан с политическа партия. Първият 

кмет е избиран от гражданите за период от осем години и има доста силна позиция. Тя идва не 

само от срока на неговия мандат, но и от властта, с която разполага. Първо, първият кмет е 

председател и член на местния общински съвет и всички негови комисии. Освен в подготовката 

и председателството на заседанията на общинския съвет, той може да участва и в дискусията. 
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Второ, като  кметът и съветникът, той също ръководи дирекция. Трето, той представлява 

общината по време на важни преговори. Кметът и техническият асистент се избират от 

общинския съвет за срок от осем години, но не са негови членове. Те могат да участват в 

дискусиите, но имат само консултативна роля. Членовете на общинския съвет се избират от 

населението за период от пет години. Съветът се занимава с всички въпроси, които не са 

изрични задачи на първия кмет. Освен това той следи изпълнението на решенията му от кмета 

и асистента. Общинските съветници могат да създават комисии, за да подготвят решения и 

дори могат да делегират своите правомощия на тези комисии. Членовете на комисиите се 

избират от общинския съвет. 

През 80-те години, както и в повечето други западногермански общности, Нюртинген въвежда 

различни формални права, които дават възможност на гражданите да участват в местната 

политика. Тези права включват правото да участват в процедурите по планиране, да отправят 

петиции до общинския съвет и да участват в заседанията на съвета. През 90-те години 

Нюртинген  добавя няколко политики, насочени към увеличаване на участието на гражданите в 

местните дела. Гражданите са подтиквани  да се присъединяват към всички видове асоциации, 

а активните граждани могат да участват в процедурите за вземане на решения. 

Представителите на местната власт в Нюртинген смятат изграждането на ново кметство в 

началото на 90-те години за начало на тези инициативи. Първоначално новата сграда е 

предназначена да побере всички отдели на общината. Общинският съвет обаче се опасявал, че 

това ще доведе до изолация от местната общност. Затова е решено и местната библиотека да 

се помещава там. Освен това е създаден обществен център за граждани - млади и възрастни. 

Изграждането на новата сграда на общината също довежда до инициативи за включване на 

гражданите в местните дела. Те са насочени към подобряване на качеството на местното 

общество. Градът трябва да се превърне в общност, където хората да преследват общите си 

цели и да бъдат активни в обществения живот. Докато глобализацията и индивидуализацията 

карат хората да стават все по-отделени един от друг, Нюртинген иска да предложи чувство за 

общност и среда, към която хората се чувстват принадлежащи. Тази идеология е в основата на 

дефиницията, формулирана от кмета. Гражданите не се разглеждат като клиенти (Kunden) на 

иначе анонимно местно правителство, а се третират като участници (Akteure) в една жизнена 

местна общност. Лозунгът „Организиране на  обществото, включване на гражданите, свързване 
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на поколенията“, отразява този подход. Той намира широка подкрепа в различните 

политически партии в Нюртинген. Основната цел на повишаването на местното участие не е 

насочено да подобрява общинската политика, а качеството на живот в местната общност. 

Започват се няколко проекта за постигане на тези цели. В тях акцентът се поставя върху нови 

методи, които надхвърлят „класическите” форми на гражданско участие. Читалището 

(Bürgertreff), което се намира в кметството, е центърът на гражданското участие. Координатор 

на този център е социален работник с кариера като активист. Там се провеждат граждански 

инициативи. Хората могат да участват в местни дела или просто да се забавляват. Не 

резултатите от местното участие, а вътрешната стойност на самото участие е от централно 

значение. Значението, което се придава на самоуправлението, се показва също и във факта, че 

читалището получава собствен бюджет, който може да бъде изразходван по начин, по който 

желаят активните граждани. Читалището също така функционира като доброволчески център 

на Нюртинген. 

От 1996 г. се организира годишна социална конференция (Sozialkonferenz). Там се обсъждат 

социални политики. Срещите нямат традиционната форма на дискусия, в която хората слушат 

експерт и реагират на предложенията му. Програмата и темите се подготвят съвместно с 

гражданите. Целта е да се формулират идеи, които могат да помогнат за решаване на 

проблемите, дискутирани по време на конференцията. Идеите се разработват от експерти и 

граждани съвместно, но се решават от общинския съвет. Гражданите си сътрудничат с експерти 

по време на изпълнението им. В различните квартали са активни така наречените бъдещи 

работни групи (Zukunftwerkstätten). Те  се състоят от няколко члена на общинския съвет, 

представители на църквата и други сдружения, както и хора от квартала. Работните групи 

трябва да бъдат представителни за квартала. Те се събират и обсъждат бъдещето на квартала. 

Предлагат се всякакви идеи. Например, кварталите могат да пожелаят по-добри транспортни 

връзки с центъра на града или детски центрове. Предложенията от дискусията се отнасят към 

общинския съвет, който решава кои от тях да бъдат изпълнени. Разбира се, не всички идеи се 

приемат. Някои от тях са твърде скъпи, други не могат да бъдат приложени поради 

практически съображения. Въпреки това, според кмета, това не води до разочарования, 

защото целият процес и реакциите на общинския съвет показват на хората, че идеите им се 

взимат под внимание. 
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С цел насърчаване на местното участие се прави опит да се стимулира развитието на социална 

култура. Хората трябва да имат усещането, че тяхното участие в местните дела е ценено. За 

постигането на тази цел са предприети няколко мерки. Първо, всяка година местният съвет 

дава на гражданите, които са активни в доброволческия труд, паспорт (Freiwilligenpas) с всички 

видове билети. Тези билети могат да се използват за посещение на театрални представления, 

плувен басейн или други дейности. С билетите съветът иска да покаже своята благодарност 

към доброволците. Освен това учениците се стимулират да станат активни. Те получават 

дневник, „Tu was Tagebuch“, в който могат да запишат с кои дейности се занимават. В края на 

годината децата получават сертификат за дейността си. 

Възможно е да възникне напрежение между гражданите и общинския съвет или 

администрацията. В това отношение се прави разлика между „малки“ и „големи“ форми на 

демокрация. Малката демокрация (Kleine Demokratie) се отнася до дейностите на гражданите в 

различните проекти, като социалната конференция или бъдещите работни групи. Тези проекти 

са насочени към формулиране на проблеми и предложения за политики. След като малката 

демокрация генерира идеи, голямата демокрация (Grosse Demokratie) решава кои от тях ще 

бъдат изпълнени. Окончателното решение остава в голямата демокрация на местната власт, но 

в процеса на малка демокрация на гражданското участие се генерират много идеи. Политиците 

имат ограничена роля в малката демокрация. Те са информирани за това какво се случва в нея 

и е възможно неформално взаимодействия, но не се намесват. 

Със сигурност съществуват проблеми. Може да съществува напрежение между желанията на 

гражданите и действителните решения, взети от общинския съвет. Въпреки това, 

напрежението не води до неудовлетвореност, защото хората чувстват, че са взети на сериозно 

от лицата, вземащи решения. Друг проблем е, че процентът на участие често не е много висок. 

Например, в кварталните работни групи обикновено не участват постоянно повече от пет души. 

Някои се включват само от време на време. Тази ниска активност може да се обясни с 

тенденцията в съвременното общество, хората да бъдат по-селективни по отношение на 

инициативите, в които се включват и колко време отделят за участие. Гражданите са готови да 

участват, ако даден въпрос е пряко свързан с тях. В този случай те инвестират ограничен 

период от време, за да дадат конкретен принос. 
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Проблеми има и в администрацията. Въпреки че все повече отдели подкрепят участието на 

гражданите в разработването на политики в тяхната област, все още има някои, които в най-

добрия случай не са много ентусиазирани. Въпреки това и в тези отдели, например финанси, се 

правят опити за включване на гражданите в политиката. 

 

Лайпциг 

Общата структура на общинското управление в Лайпциг е сравнима с тази на Нюртинген. 

Изпълнителната власт се състои от първи кмет (Oberbürgermeister), който е избран от 

населението за период от шест години, кмет (Bürgermeister) и седем съветника (Beigeordnete), 

всички избрани от общинския съвет. Гражданите на Лайпциг играят важна роля по време на 

политическата промяна в Източна Германия през ноември 1989 г. („die Wende“). По това време 

активни са различни граждански сдружения (Bürgervereine). До голяма степен те все още 

представляват важна част от „гражданското общество“ в Лайпциг. 

След  политическата промяна градската администрация съсредоточава усилията си върху 

съживяването на града, по-специално на инфраструктурата му. В този период става очевидна 

необходимостта от подобряване на комуникацията между администрацията и гражданите. 

Приоритетите и политическите мерки, предприети от местната власт, не винаги са били 

разбрани от общността. Структурата и културата на градската администрация са формирани по 

времето на Германската Демократична Република (ГДР). В резултат на това, както в 

администрацията, така и в политиката, все още предстои да се развива културата на откритите 

взаимоотношения.  Освен това, поради предишни съкращения на разходите и намаляване на 

персонала, културата на избягване на риска процъфтява. Администрацията е склонна да се 

прикрива зад формалните си задачи и професионален опит, което противоречи на възгледите 

на населението. 

Гражданите могат да се възползват от няколко институционализирани средства за оказване на 

влияние върху вземането на решения на местно равнище. Съществуват районни комисии 

(Stadtbezirkbeiräte), които имат съвещателни правомощия. Тяхното значение като 

демократични канали е ограничено, тъй като нямат реална власт при определянето на дневния 

ред и формулирането на проекти и политики. Това е от компетенциите на администрацията. 
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Освен това членовете на комисиите не се избират от гражданите, а се определят от 

политическите партии. Напоследък сдруженията на гражданите се опитват да представят свои 

кандидати, което може да доведе до подобряването им като средство на демокрацията. 

Гражданите имат възможност да подават петиции (предложения, искания или възражения) 

(Petitionsausschuss) до комисия на общинския съвет. На уебсайта на общината може да бъде 

намерена информация относно това как се пише петиция и компетентността на комисията, 

която се занимава с петициите. 

След общинските избори през 1994 г. градската администрация предприема инициативи за 

диалог с гражданите. През 1998 г. е създадена градската служба (Stadtbüro) с цел проучване на 

нови форми за гражданско участие. Тя е част от Департамента по комуникация и е пряко 

отговорна пред първия кмет. Целта е да развие нови форми на гражданско участие и да 

стимулира диалога между общинския съвет, администрацията, гражданите и техните 

сдружения. Градската служба изпълнява „функция на платформа“ и „контактна функция“. Тя е 

едновременно платформа за гражданско участие в планирането и вземането на решения и 

място, където гражданите могат да изразят своите въпроси, оплаквания, проблеми или 

желания. Въпреки че функцията за контакт се разглежда като подчинена на функцията на 

платформата, първоначално тя стои публично повече на преден план. Привличащи вниманието 

са часовете за консултации, които се провеждат ежемесечно от първия кмет и формират пряк 

канал от гражданите до върха на градската администрация. С течение на времето целта на тези 

консултантски часове се разширява по обхват, за да включи съветниците и различни агенции 

като те стават по-пряко свързани с функцията на платформата. Контактната функция на 

градската управа се припокрива с посредническата роля на общинските съветници, например 

когато става въпрос за подаване на петиции. Основната идея в работата на градската служба е 

„промяна на перспективата“, което означава, че проблемните ситуации трябва да се 

разглеждат от гледна точка на участващите граждани. Професионалните познания на 

експертите и познанията на гражданите трябва да имат еднаква тежест. Градският офис 

функционира като посредник между гражданите и администрацията. Той организира диалози 

между експерти и граждани, изпълнява ролята на модератор. Службата се опитва да привлече 

гражданите във формулирането на планове и проекти на администрацията в ранна фаза. 

Административните агенции включват гражданите в малки проекти, особено в етапа на 
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изпълнение, но за формулирането и реализирането на по-големи проекти това не се прилага. 

Градските сдружения пък искат да имат думата и по по-важните въпроси. Поради тази причина 

градската управа започва диалог между администрацията и гражданските сдружения. 

Създадена е агенция за доброволци, която да предложи на гражданите конкретни 

възможности да допринесат за общото благосъстояние. Агенцията е подкрепена от 40-60 

асоциации в града. Тази инициатива отговаря на желанията на много хора да видят  преки 

резултати от участието си.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

31 
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. 
 

 

Република Ирландия 

Системата на местното управление в Република Ирландия включва местните власти и 

регионалните власти. Избираемите местни власти са 29 съвета на графството, 5 графски 

окръжни съвета (представляващи по-големите градски райони), 5 окръжни съвета и 79 

общински съвета. Членовете на тези органи се избират чрез система на пропорционално 

представителство, като изборите се провеждат на всеки пет години. Всеки избирателен район е 

подразделен на редица местни области, в рамките на които се избират кандидати, които да 

участват в съветите. Съставът на съветите на графството и графските окръжни съвети варира от 

петнадесет до петдесет и две. Окръжните съвети имат дванадесет членове, а общинските 

съвети - по девет. Общинските съветници имат по-ограничен набор от функции от другите 

органи. 

В сравнение с други европейски държави ирландската система за местно самоуправление е 

сравнително слаба, с по-ограничен набор от функции и правомощия. Местните власти нямат 

роля в полицията, обществения транспорт или социалните услуги. Правомощията по 

отношение на образованието, здравеопазването и селското стопанство са силно ограничени 

(местните власти администрират стипендии за висше образование). Единствената социална 

функция е по отношение на жилищния фонд. 

Традиционните методи за ангажиране на гражданите с местната власт са пощенските пратки. 

Те в момента се допълват от по-иновативни и целенасочени форми на комуникации и 

консултации. Повечето местни власти засилват използването на социални медии и подобрени 

маркетингови техники, за да съобщават конкретни послания на обществеността и да предлагат 

по-богато и по-интерактивно включване на гражданите в процеса на вземане на решения. 

Някои местни власти експериментират с нови форми на обществено участие, за да помогнат в 

проектирането на градските райони в съответствие с потребителския опит. Например, 

общинският съвет в Дъблин използва панела „Вашият град, вашият глас“, за да следи 

общественото мнение за местните услуги и политики. Форумът на графство Майо, съвместно 

със съвета на графството, разработва програма „Бъдещето на общността“, за да даде 

възможност на местните общности да се включат активно в процеса на вземане на решения 
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като подготвят свои собствени планове за действие.  Република Ирландия е известна с 

широката гама от инициативи и структури, които дават право на глас на групи и лица, които са 

маргинализирани поради бедност, социално изключване и/или дискриминация. Те са 

базирани на широк спектър от ангажименти спрямо ирландското и европейското 

законодателство. Насърчава се и равенството между половете в процеса на вземане на 

решения. 

 

Мрежи за публично участие (PPN) 
Мрежите за публично участие (PPN) са въведени от Закона за местното управление от 2014 г. 

Оттогава те са създадени във всяко графство или град чрез сътрудничество между местните 

власти и местните доброволчески организации. Както служителите на местната власт, така и 

доброволците във всяко графство/град  полагат огромни усилия за развитието на новата 

структура през последните години. Финансирането на мрежите за публично участие се 

осигурява както от правителството, така и от местните власти. Това финансиране позволява 

наемането на пълно работно време на ресурсен работник и други разходи. 

Мрежите за публично участие са съвкупност от екологични, социални, обществени и 

доброволчески организации в графство/град , които: 

• Улесняват участието и представителството на гражданите по справедлив и прозрачен 

начин в процеса на вземане на решения; 

• Укрепват капацитета на гражданите и на екологични, социални, обществени и 

доброволчески организации да допринасят за положителното развитие на общността; 

• Предоставят  информация, свързана с околна среда, социално включване, обществено 

развитие и доброволчеството  и действат като център, около който се разпространява и 

получава информация. 

Има малки разлики в начина на прилагане на мрежите за публично участие в различните 

райони на Ирландия. Все пак, всяка от тях трябва да се придържа към следните принципи и 

ценности: 

• Включване на всички доброволчески организации в района и активно търсене и 

включване на групи, които традиционно могат да бъдат маргинализирани. 
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• Участие, отвореност, гостоприемство, уважение, сътрудничество и улесняване. 

Мрежите за публично участие насърчават участието на членовете си във всички аспекти 

на работата. Необходими са ясни правила за комуникация между членовете, 

включващи традиционни и нови механизми. Мрежите за публично участие трябва да 

подкрепят нови или неопитни членове да развиват своите умения и капацитет. 

• Независимост от местната власт и от всякакви лични интереси.     

• Оценяване на многообразието и осъзнаване, че секторите са широки и съставени от 

хора с много различни мнения. Не се очаква, че мрежите за публично участие ще 

излязат с „един категоричен отговор“, но че ще дадат обратна връзка чрез въпросите и 

предложенията, повдигнати от широк кръг от екологични, социални общности и 

доброволчески групи. 

• Прозрачни в своите процеси, процедури, взаимоотношения с членове, представители, 

местни власти и др. Мрежите за публично участие трябва да комуникират открито, 

редовно и ясно с всички членове. 

• Отчитане пред членовете чрез прилагане и спазване на добри управленски структури, 

политики и процедури. 

Всяка мрежа за публично участие разработва „Декларация за благополучие“. Тя включва това, 

което е необходимо за благосъстоянието на сегашното и бъдещите поколения. 

Благосъстоянието е многостранно в своята същност и съчетава социални, икономически, 

демократични и екологични фактори. То изисква да бъдат посрещнати основните потребности, 

хората да имат чувство за стремеж и да се чувстват в състояние да постигат важни цели, да 

участват в обществото и да живеят живот, който ценят и имат основание да ценят.  

С присъединяването си към мрежа за публично участие всяка организация получава: 

• Достъп до информация относно финансирането и безвъзмездните средства, които 

могат да бъдат получени през местните власти. 

• Възможност да промотират своите дейности чрез бюлетина на мрежата за публично 

участие, уебсайт, имейли и др. 

• Достъп до изграждане на капацитет и обучения, които ще им бъдат полезни в работата. 

• Достъп до информация за решенията и предложенията, които се правят в техните 

графства/градове и възможност да ги коментират и да предлагат нови. 
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• Възможност за общуване и учене от други организации в графства/градове, които 

работят в същата сфера. 

• Възможност да станат част от свързваща група в консултативен съвет и мнението им да 

бъде чуто, допринасяйки за местната политика. 

• Възможност да номинират членове, които да участват в консултативни съвети от името 

на мрежата, в която членуват.  

Мрежите за публично участие са предназначени да поемат пълната и разнообразна гама от 

доброволчески организации в графство/град. Членството е отворено за организации, които: 

• са активни и с пощенски адрес в графство/град; 

• работят с нестопанска цел; 

• са доброволчески (организациите могат да имат платен персонал, но трябва да бъдат 

регистрирани по Закона за доброволчески организации); 

• са независими, т.е. не са част от друга организация; 

• имат поне 5 члена и са отворени за нови такива; 

• имат подходяща управленска структура, напр. устав, набор от правила, финансови 

процедури; 

• срещат се редовно; 

• съществуват от поне шест месеца; 

• не принадлежат на партия. 

Всяка организация трябва да избере да бъде част от „колегия“, която представлява нейния 

основен интерес. Това са: 

• Социално включване: организация, чиято основна дейност е насочена към подобряване на 

жизнения шанс и възможности на онези, които са маргинализирани в обществото, живеят в 

бедност или в безработица, като използва подходи за развитие на общността и за изграждане 

на устойчиви общности, където ценностите на равенството и правата на човека се спазват. 

• Околна среда: организация, чиито основни цели и дейности са опазване на околната среда. 

Такива дейности включват защита на дивата природа, специфични грижи за 

биоразнообразието, органично градинарство или образование, екологично образование или 

защита, екологична устойчивост, ресурсна ефективност и рециклиране, 

превенция/отстраняване на инвазивни чужди видове. Всички организации, които желаят да се 
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присъединят към „колегията“ по околна среда, трябва да бъдат проверени от Националния 

екологичен стълб. 

• Общностни и доброволчески дейности: всички други организации, включително спортни, за 

местното развитие, социални, културни, специални интереси и т.н.  

Всяка мрежа за публично участие може да разработи свой собствен годишен процес на 

регистрация в рамките на насоките и да спазва ценностите, описани по-горе. Всяка мрежа 

отговаря за поддържането на база данни на членовете си и редовно общува с тях. Членовете 

трябва да съдействат на мрежата си, като я информират за всякакви промени в данните за 

контакт или дейността си.  През 2016 г. правителството въвежда база данни за всички мрежи за 

публично участие, което ги улеснява в поддържането на ефективна комуникация и спазването 

на изискванията за защита на данните.  

Мрежата за публично участие е плоска, хоризонтална структура. Това означава, че всички 

участници имат по един глас и участват наравно в процеса на вземане на решения. Няма лидер, 

нито общ говорител или председател. Това е колективен, приспособяващ широк спектър от 

различни гледни точки и перспективи, орган. Всяка мрежа подкрепя членовете си да развиват 

нови умения и да допринасят по равностоен начин за организацията. Основният начин за 

вземане на решения в мрежите е пленумът (т.е. всички независими групи от членове). Той 

трябва да се събира най-малко два пъти годишно, за да преразглежда работата на мрежата и 

да определя дневния ред за следващия период. Избраният секретариат е отговорен за 

администрирането на мрежата между пленарните заседания. Подгрупите на дадена мрежа  -

общински районни мрежи и групи за свързване - също информират за процеса.  

Това е нов начин на работа, който се различава от традиционната йерархична структура и 

безспорно е предизвикателство. Въпреки това има много доказателства, че работи добре. 

Дадена мрежа може да реши да подкрепи дейността си чрез създаването на компания или 

кооперация. В този случай трябва да е сигурно, че това не пречи на плоската структура. По 

време на този етап на развитие секретариатът на мрежата поема тежките задачи по създаване 

на новата структура и отправяне на препоръки към пленума за ратификация.  

Пленумът на графство/град (всички членуващи организации заедно) е ключовият отговорник 

на мрежата за публично участие. Неговата роля е да ръководи дейността на мрежата, като 

определя общата политика и процеси. Решенията, взети между пленарните заседания, 
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включително избирането на представители, следва да бъдат представени за ратификация на 

следващото заседание. Всеки член има един глас в пленарната зала. Пленарните срещи са 

използвани от членовете да се срещат, общуват и да обсъждат въпроси от общ интерес. 

Секретариатът се избира от членовете на мрежата. Това е административен орган и неговата 

роля е да: 

• Улеснява изпълнението на решенията на пленарната сесия. 

• Гарантира правилното функциониране на мрежата между пленарните заседания. 

• Координира дейностите на мрежата. 

• Общува редовно с всички членове на мрежата и в този процес споделя възможно 

най-широко информация за всичките й дейности. 

• Поддържа точна документация на делата на мрежата (твърди и меки копия), 

включително срещи за протоколиране и циркулиращи дневници. 

• Действа като контактна точка на мрежата за връзка с националните и местни 

власти, други мрежи и всички трети страни. 

• Обработва цялата кореспонденция от името на мрежата, чрез разпространение на 

копия и изготвяне на съгласувани отговори. 

• Управлява ресурсния работник на мрежата. 

Много секретариати са избрани в началото на процеса по създаване на мрежи.  С 

увеличаването на членовете секретариатът се преизбира,  за да се отрази мнението и на 

новите членове.  Мрежите са задължени да не организират избирателния цикъл за секретариат 

по време на местни избори, за да се гарантира, че има опитен такъв, когато се избират много 

нови представители в местните власти. 

Всяко графство е организирано в общински райони, където общинските съветници и 

администрацията имат определени правомощия, свързани с развитието и поддръжката. Всеки 

общински район трябва също да има мрежа за публично участие, която да се занимава с 

местни административни въпроси. Общинската районна мрежа е обща за всички членове с 

пощенски адрес там. Всяка общинска мрежа трябва да разработи декларация за 

благосъстоянието си в своя район, да отговоря за местни политически въпроси и да 

комуникира с местната администрация и общински съвет. За много групи това ниво на 

ангажираност може да има по-непосредствено значение в сравнение с по-голямата структура 
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на графство/град. В градовете, в които няма районна структура, подгрупата на мрежата се 

създава на базата на избирателните райони. 

Групите за свързване са начинът, по който членуващите организации, имат реален принос в 

политиката в своята сфера на действие. Те избират представители на мрежите в консултативни 

съвети, получават обратна връзка от тези представители и насочват дейността им. Групите за 

свързване определят политически приоритети и участват в консултации и т.н. от името на 

мрежите. Това от своя страна помага на организациите-членки да получат по-дълбоко 

разбиране за процеса на вземане на решения на местно ниво. Важно е да се отбележи, че 

ролята на групите за свързване е да улеснят и да дадат възможност на организациите да 

формулират широк кръг от гледни точки и интереси в системата на местното управление, а не 

да намаляват или хомогенизират това разнообразие. В началото управлението на групата за 

свързване става от ресурсния работник, но с течение на времето тя трябва да стане 

самоуправляваща се.  Секретариатът контролира правилното функциониране на групата и че тя 

остава отворена за нови членове.  От съществено значение е всички членове да участват в една 

или повече групи за свързване. В някои случаи може да се наложи да бъдат поканени групи от 

заинтересовани страни да се присъединят към група за свързване, за да се гарантира, че и 

тяхното мнение е взето под внимание. 

Местните власти и други местни органи разполагат с редица консултативни съвети, които да ги 

подкрепят в тяхната работа и разработване на политики чрез включване на външни експерти. 

Този опит може да се извлече от групи като работодатели, земеделски стопани, синдикати и 

обществото. Представянето на екологични, социални, обществени и доброволчески мнения по 

отношение на вземането на решения и консултативните органи е основна функция на мрежите 

за публично участие. Те трябва да бъдат организацията "отидете при" за всички органи в 

дадена графство/град, които желаят да се възползват от опита на гражданите. Мрежите следва 

също така да бъдат проактивни в демонстрирането на ползите от представителството на 

общността в съветите. Всички представители на общността в органи, подкрепени от местните 

власти, трябва да се присъединяват чрез мрежите. По време на разработването на мрежа 

могат да се правят временни назначения, но в последствие трябва да имат мандат от мрежата 

и да се възползват от активна група за свързване в подкрепа на тяхната работа. 
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Следните важни принципи управляват представителството на мрежата и са от решаващо 

значение за успеха: 

• Всички представители на мрежата в съвети следва да бъдат избирани чрез група за 

свързване на заинтересованите страни по въпроса, с който се занимава съветът, да 

се отчитат и да се ръководят от нея. Те не представляват собствените си интереси 

или тези на техните организации. 

• Структурата на групата за свързване улеснява развитието на група от хора от 

общността, които имат по-дълбоко разбиране по политическите въпроси и тяхното 

въздействие. Инициирането и овластяването на групите за свързване е съществена 

част от работата на мрежата. 

• Представителството трябва да бъде широко по отношение на пол, географско 

разпределение и вид на организацията. 

• Дадено лице трябва да представлява мрежа в един съвет. Единствените 

изключения от това са, когато не може да се намери друго лице и дори в този 

случай, заемането на мястото следва да бъде само временно, докато се проведе 

кампания за набиране на членове. Този временен период не трябва да надвишава 6 

месеца или 2 заседания (което от двете настъпи първо). 

• Представителството на мрежа се основава на доброволчески организации и това е 

отделен процес от управлението, напр.  евродепутати, сенатори, съветници и т.н. 

o Избраните представители на национални власти, местни власти или 

Европейския парламент не могат да бъдат номинират в този процес.  

o Ако някой, избран чрез този процес, впоследствие реши да влезе в 

изборната политика, той трябва незабавно да подаде оставка в ролята на 

представител на мрежа. 

o Лице, което е избрано на правителствено ниво (местно или национално), не 

може да представя мрежа в никаква роля 1 година след изтичане на 

мандата си. 

Представителството на мрежа в консултативен съвет е огромно предимство. То дава 

възможност за включване на опасенията и опита на общността на ранен етап от 

разработването на политики,  което води до по-положителни резултати. То също така подкрепя 
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мониторинга и оценката на съществуващите политики. Ефективното представителство обаче 

поставя предизвикателства както пред представителите на мрежа, така и пред съвета, на който 

те заседават. Необходимо е взаимно зачитане и оценяване на приноса и ролята на 

представителите на мрежа, както и на тези на властите.  

Представянето на мрежа пред съвет е сериозна задача, която изисква знания и умения от 

страна на представителя. Представителите не дават лични средства за участие в консултативен 

орган. Той покрива разходите. Само при много специфични обстоятелства, когато съветът няма 

абсолютно никакви ресурси, мрежата заплаща разходите на своите представители. Ако 

представител на мрежа поема допълнителна роля в рамките на даден съвет, който води до 

допълнителни разходи, тези разходи са отговорност на съвета, а не на мрежата. Например, ако 

представител на мрежа присъства на събитие от името на съвет, разходите за това трябва да се 

поемат от тях. Всяка мрежа изготвя диаграма на представителите, за да покаже 

взаимоотношенията между групите за свръзка, представителите и съветите, в които те 

участват. 

Доброволческите организации са изправени пред много предизвикателства, докато работят за 

подобряване на общностите на местно ниво. Една от ролите на мрежите е да ги подкрепи за 

постигане на техните цели, както в рамките на техните собствени райони, така и в рамките на 

мрежите. Действията в тази област могат да включват формално обучение, работа в мрежа, 

наставничество, конференции, семинари и др. Темите може да са достъп до управление на 

финансирането, най-добри практики съгласно Закона за благотворителността и Кодекса за 

управление, умения за участие в съвети, стратегическо планиране и т.н. Обучението и 

подкрепата също са необходими за представителите и групите за свързване по въпроси, 

свързани с разработване на политики. Мрежите могат да си сътрудничат с доставчици на 

услуги, напр. образователни и обучителни съвети, доброволчески центрове или местни 

компании за развитие, които да разработят и осъществят това обучение. 

Визията на мрежата е, че тя ще бъде „основната връзка, чрез която местните власти се свързват 

със секторите на обществото, доброволчеството, околната среда и социалното включване“, а 

също и „предоставя подходяща информация […] и действа като център, около който се 

разпространява и получава информация“. 
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Този достъп до информация е една от най-големите ползи за организациите, членуващи в 

мрежа. Местните власти трябва да гарантират, че цялата релевантна информация се изпраща 

на мрежите за разпространение. Това може да включва уведомяване за нови планове, 

официални или неформални консултации относно политиката, информация за безвъзмездни 

средства, събития, конференции и др. Организациите, членуващи в мрежа, също могат да 

използват механизма за реклама на собствените си дейности. Той е достъпен и за други 

организации,, работещи в  графство/град, за да го използват за споделяне на информация с по-

широката общност. 

Разбира се, обменът на информация включва и обратна връзка от групите за свързване и 

общинските райони, както и възможност за организациите да обсъждат важни въпроси в 

рамките на мрежите. За да се постигне това, е важно да има ясни начини, по които членовете 

да се включат и да комуникират. Сайтовете тип социални медии могат да са много полезни за 

този процес. Много мрежи разпращат редовен бюлетин по имейл и имат уебсайт, Фейсбук 

страница или Twitter акаунт. Въпреки това, не всички групи са онлайн като слабости в 

дигиталните умения им пречат да участват. Ето защо е изключително важно да се използват 

голямо разнообразие от средства за комуникация, включително печатни. 

Правителството е разпределило до 50000 евро за всяка мрежа, които да бъдат допълнени с 

поне 30 000 евро от местните власти. Ако местните власти допринесат с по-малко от 

определената сума, приносът на правителството намалява пропорционално. Всяка мрежа 

може да кандидатства за допълнителни безвъзмездни средства и финансиране за 

подпомагане на допълнителни дейности, които са в съответствие с работния й план. 

Всяка мрежа разработва чрез секретариата си споразумение с местните власти за работен план 

за годината, който обхваща следните области: 

• Участие в процеса на вземане на решения и представителство, т.е. управление на 

избори, представители и групи за свръзка, участие в консултации и други форуми, 

разработване на позиции по ключови въпроси и др. 

• Изграждане на капацитет, т.е. работа с членове за задълбочаване на тяхното 

разбиране и участие в мрежа, оценка на нуждите от обучение и предлагане на 

подходящо такова, улесняване на работата в мрежа и споделяне на най-добрите 

практики между членовете, развитието на мрежи и др. 
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• Обмен на информация и комуникация, т.е. работа с членове, разработване и 

поддържане на уебсайт, проектиране и публикуване на редовен бюлетин. 

• Други дейности, т.е. управление на офис и ресурсен работник, провеждане на 

редовни срещи на секретариата, общински районни мрежи, пленарни заседания, 

връзка с местните власти, управление на базата данни, мониторинг и оценка, обща 

администрация и др. 

Наличен е разработен проект на работен план , който може да бъде променян, за да отговаря 

на нуждите на всяка мрежа.   

Всяка мрежа има бюджет за ресурсен работник на пълно работно време, офис и оборудване. 

Ролята на ресурсния работник е да подпомага секретариата и да координира мрежата в 

съответствие с работния план. Ресурсните работниците могат да бъдат наети по различни 

начини, включително чрез командироване от местните власти, от външна организация, пряко 

наети от мрежата и др. Секретариатът на мрежата следва да бъде изцяло включен в процеса на 

набиране на персонал, който трябва да бъде ясен и прозрачен. Независимо от назначението, 

важно е работникът да се управлява от секретариата от името на пленума и да се спазват 

добрите практики в областта на човешките ресурси. Работното натоварване, свързано с 

управлението на мрежа, е значително и секретариатите може да пожелаят да обмислят 

наемането на стажанти за административна подкрепа чрез схеми за трудова заетост. В такива 

случаи те трябва да гарантират висококачественото обучение и трудов опит на лицето. 

В насоките за създаване на мрежа за публично участие се посочва, че „тя ще бъде основната 

връзка, чрез която местната власт се свързва с общностите и ще даде възможност на 

обществеността да поеме активна роля в разработване на политики и дейности за контрол 

върху действията на местните власти.” Намерението е за партньорски подход. Положителните 

отношения между мрежите и местните власти са от съществено значение за успеха. Всяка 

мрежа и местна власт трябва да изготвят ясен меморандум за разбирателство, който да 

направлява техните операции и финансиране (проект на разположение от правителството). 

Основните въпроси, които трябва да бъдат обхванати, са: 

• Мрежите са независими от местните власти и местните власти имат отговорност да 

подкрепят независимостта на мрежите. 
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• Участието на обществеността трябва да се разглежда като важен и ценен елемент 

от развитието на политиката, прилагането, мониторинга и оценката в цялата 

общност, а не само в прерогативите на общността. 

• Всички доклади относно мрежите трябва да бъдат подписани от техни 

представители и местните власти. 

• Когато възникне конфликт между мрежа и местна власт, който не може да бъде 

разрешен, правителството е последният арбитър.  

Всички мрежи и местни власти трябва да имат план за наблюдение на собствените си дейности 

спрямо работния план и националните насоки. Местните власти и мрежите докладват два пъти 

годишно за своя напредък. Работата на мрежите се следи и оценява редовно в съответствие с 

най-добрите практики. За да се постигне тази цел, е създадена Национална консултативна 

група на мрежите, която подпомага по-нататъшното им развитие. Тя осигурява необходимия 

надзор, мониторинг и оценка и служи като канал, чрез който показателите за изпълнение и т.н. 

са събирани и докладвани на правителството. 

Националната консултативна група:  

• Разработва ключови показатели за изпълнение на мрежите и местните власти.  

• Подпомага последователността и съгласуваното въвеждане на мрежите в 

съответствие с националните насоки. 

• Анализира и обсъжда напредъка на местно равнище и поддържа връзка с 

правителството по отношение на идентифицирането на приоритетни въпроси. 

• Проследява напредъка в създаването и функционирането на мрежи в цялата 

страна, за да се осигури последователност в прилагането в различните области на 

местната власт. 

• Прави предложения, когато се установят несъответствия за това как тези проблеми 

могат да бъдат решени. 

• Поставя бъдещи изисквания.  

Групата заседава четири пъти годишно, обикновено веднъж на тримесечие.  
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Пример: Графство „Благоприятно за възрастни“  

Ако от мрежа e поискано да номинира представител за работна група „Благоприятно за 

възрастни”, тя ще пише до всички членове, които имат особен интерес към застаряващите и 

възрастните хора с молба да се присъединят към група за свързване. Това би обединило хора 

от организации като активни пенсионери, болногледачи, доброволни центрове за дневни 

грижи и т.н. Тази група за свързване ще се срещне и обсъди най-важните въпроси за тях и какво 

трябва да направи графството, за да стане наистина „благоприятно за възрастни“. Те ще 

изберат свой представител, който да участва в консултативен съвет „Благоприятно за  

възрастни“ и ще изложат своите идеи. След всяка среща  на съвета, представителят докладва 

на групата за свързване относно напредъка, тя го обсъжда и насочва представителя как да 

действа. Членовете на групата за свързване също докладват в организациите си, като обясняват 

какви политики се предлагат и какво би могло да се добави. Резултатът облагодетелства пряко 

членовете на мрежата поради приноса на представителя им. Членовете на групите за 

свързване се обединяват и научават полезна информация един от друг. Заедно те могат да 

контролират новите политики, свързани с „Благоприятно за възрастни“ и да дадат обратна 

връзка на съвета за успехите и предизвикателствата. 
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Испания  

В Испания, както и в останалите южноевропейски страни, централното правителство определя 

всеобхватни държавни правила за предоставяните от държавата услуги и общата хазна, която 

получава почти всички фискални приходи от всички централни, регионални и местни публични 

органи. Дори в държави с висока степен на децентрализация, както е в Испания, централното 

правителство определя общи характеристики на публичните услуги за цялата страна, събира 

повечето приходи от данъци и поддържа администрация в провинции и региони, за да 

гарантира еднаквост на политиките и същото ниво на услуги в цялата страна. Според Алегрети 

и Херцберг (2004)6, в южните европейски страни потребностите, които дават тласък на 

участието на гражданите в процеса на вземане на решения, обикновено са политически. В 

Испания правото на гражданите да участват в обществените дела е признато като основно 

право в Конституцията от 1978 г. Закон 57/2003, относно мерките за модернизиране на 

местните власти, въвежда специфични изисквания по отношение на гражданското участие:  

• Законово да определят процедурите и органите, които да се използват, за да се улесни 

ефективното участие на гражданите по въпросите за местния обществен живот.  

• Да признават правото на гражданска инициатива, на хората, които имат право на глас.  

• Да насърчат използването на дигитални технологии за улесняване на участието на 

гражданите в процеса на вземане на решения.  

Особеността на испанския модел е позоваването му на „асоциативна демокрация”. В някои 

градове асоциациите, особено кварталните такива, всъщност са единствените правни 

участници в някои процеси. 

В Испания националният регламент за развитието на гражданското участие е труден и 

взискателен и затова по-голям процент от местните власти са дефинирали цели, разработили 

са местни правила и са създали отдел за гражданско участие с персонал и специфичен бюджет. 

Това предполага, че по-точните и специфични правила за увеличаване на участието на 

                                                           
6 Allegretti, G., & Herzberg, C. (2004). Participatory budgets in Europe. Between efficiency and growing local democracy. (TNI Briefing 
Series No 2004/5. 
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гражданите, изглежда да е по- ефективно от общите разпореждания на разпоредбите в други 

страни.

 

Хихон 

Общинският съвет на Хихон отговоря на необходимостта от по-голяма ефективност, 

прозрачност и демокрация на гражданското участието, като променя начина, по който работи. 

В основата на трансформацията стои дигитална платформа, която позволява на жителите да 

споделят отговорността за управлението на града и да му помогнат да стане по-добро и по-

жизнено място за живот и работа. 

Хихон е един от най-населените градове на северното крайбрежие на Испания. Като такъв той 

има голям брой проблеми. Хихон е и един от най-амбициозните да се превърне в „умен“ град. 

В целта си да използва интегрирани технологии за предоставяне на интелигентни услуги в 

целия град, местната власт създава смарт карта на гражданите, въвежда инициативи за 

електронно управление и започва събиране на данни за града. Следващата стъпка в „умното“ 

пътуване на Хихон е ускорена от нарастващото търсене на по-голяма отчетност на 

политическите лидери и по-голямото участие на местните граждани в процеса на вземане на 

решения. Общинският съвет признава, че е необходимо да работи по-прозрачно, открито и 

„ръка за ръка“ с гражданите, за да разбере актуалното състояние на града и възгледите на 

хората, които живеят в него. Смята се, че това е жизненоважно, за да се разработят подходящи 

и устойчиви инициативи, насочени към социалните и икономическите реалности на града. 

Съветът решава да направи две неща:  

• да осигури широк и лесен достъп до публични данни, за да отвори нови възможности и 

решения;  

• да даде възможност на гражданите да вземат активно участие в работата на местната 

власт и да помогнат за подобряване на града. 

Тези цели водят до разработването на Стратегия за участие на гражданите и отворено 

правителство през 2014 г. Със средства от 203 000 евро от общинския бюджет и Европейския 

фонд за регионално развитие, съветът започва да работи с бизнес, НПО и технологични 

партньори, за да превърне визията си в реалност. Първо, разработва процедури за съвместно 
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участие, съвместно вземане на решения, съвместно създаване на информация и съвместна 

доставка на обществени услуги. След това създава интегрирана „платформа за участие“, която 

да позволи тези дейности. В нея се намират три портала, които за първи път представят 

публично градските и правителствени данни по ясен и смислен начин. Първият портал, който 

пускат, е Наблюдавай Хихон (Observa Gijоn), „градска обсерватория“, която предоставя достъп 

до близо четири милиона документа, свързани с икономическото управление на града, 

активността на местните власти и показателите за благосъстояние. Порталът е посетен повече 

от един милион пъти от хора, които се интересуват от управлението на града, включително 

общинските бюджети и инвестиции. Като източник на данни за различните бизнес сектори, 

порталът може също така да вдъхнови предприемачите да създадат например приложение, 

което да напътства любителите на изкуството около галериите на града. 

Вторият портал, Грижа за Хихон (Cuida Gijon) се стреми гражданите да могат да помогнат за 

поддържането и опазването на градските улици и съоръжения, насърчавайки личната 

отговорност и спестявайки пари на местните власти. Хората могат бързо да комуникират чрез 

уебсайта или приложението на портала проблемите, които забелязват -  улични светлини, 

които не работят, пейки, които са повредени… За прозрачност всички докладвани проблеми се 

публикуват онлайн и се актуализират, когато са оправени. Освен че се занимава с около 1000 

жалби годишно, порталът също така получава около 275 идеи за подобрение. Например 

инвентаризацията на общинските земи и имоти на портала дава възможност на гражданите да 

проверят собствеността си и ако я използват, да дадат нови приложения за нея в общността. 

Третият портал - Участие в Хихон (Participa Gijon), е основният механизъм за насърчаване и 

засилване на гражданското участие. Тук гражданите могат да научат за инициативите на 

общинския съвет, да представят свои собствени такива, да коментират различни теми и 

предложения и да участват в процес на съвместно вземане на решения. Нови правила, градски 

планове и конкурси са отворени за дебат на портала. Едно от най-големите съвместни 

решения, които досега са били взети през портала, е как най-добре да се изразходва 

бюджетът,  отпуснат за гражданско участие в Хихон от € 6 млн. за 2017 г. 

Тези инструменти помагат на някои граждани да започнат да виждат себе си като отговорни за 

ежедневното управление на града, особено „дигиталните местни“ и активистите на общността. 

Предизвикателството сега е да се ангажират повече граждански групи. За да ги достигне, 
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градът е създал комуникационна програма за семинари, микросайтове, видеа, менторство и 

работни групи. За преодоляване на бариерите за напредъка, като например липсата на 

дигитални умения сред администрацията, се въвежда план за модернизиране на общинската 

организация, така че тя да може по-добре да подкрепи всеобхватната стратегия за превръщане 

на Хихон в „умен“ град.  Порталите се обогатяват и разширяват с всеки изминал ден, тъй като 

все повече проекти и проблеми се качват за дискусия и жителите добавят собствена 

информация и идеи. Колективната интелигентност на потребителите и евтиното електронно 

гласуване имат ценен принос към постоянната рентабилност на инструментите. Следващата 

цел е да се гарантира, че платформата ще продължи да добавя стойност към града като 

съществен елемент от неговата интелигентна градска инфраструктура: като помага за 

превръщането на онлайн дискусиите в част от обществения живот, създавайки „градска нервна 

система“, която позволява наистина интелигентно управление на ресурси и услуги. 
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Полша 

През последните години гражданското участие придобива все по-голямо значение в Полша. 

Това не се дължи само на необходимостта от включване на гражданите в процеса на вземане 

на решения, но от идеята, че гражданското участие е от ключово значение за качеството на 

демокрацията, настоящето и бъдещето, предпоставка за гарантиране на влиянието на 

гражданите върху управлението и ефективен начин за консолидиране на националния 

суверенитет. 

В Полша дейностите, чрез които местните власти се стремят да разберат нуждите на 

гражданите, да чуят мнението им и да се консултират с тях относно важни решения, остават 

нещо ново. Въпреки това те започват да провеждат обществени консултации все по-често. 

Много полски градове вече са решили да включат консултациите с гражданите в местното си 

законодателство. Примери за това са градове като Слупск, Лодз и Краков. 

При разработването на инициативи за гражданско участие в Полша, водещи са 

неправителствените организации и гражданските групи, които се застъпват за промяна в 

механизмите, които регулират развитието на гражданското участие. Те следят до каква степен 

и как местните власти прилагат законите, които ги задължават да включват гражданите в 

процеса на вземане на решения, какво е качеството на използваните методи за консултиране и 

предлагат алтернативи за подобрение. Те също така осигуряват изграждане на капацитет за 

местните власти, тъй като често разполагат с повече знания и компетенции по отношение на 

публичното участие от властимащите. По този начин гражданското общество инжектира така 

необходимите перспективи от  местното население, което би следвало едновременно да 

промени възприемането на публичното участие от страна на местните власти и да разшири 

пространството за реално гражданско участие на местно ниво. 

 

Люблин 

Люблин е столицата на Люблинското войводство  с около 343 000 регистрирани жители. Градът 

е деветата най-голяма градска агломерация в Полша по отношение на населението. Заема 

площ от 140 кв. км и е основната градска община източно от река Висла. Люблин е известен и 
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като научноизследователски център. В града учат около 140 000 млади хора в различни 

образователни институции. Има 14 университета и колежа. Градските власти се опитват да си 

сътрудничат с тези академични центрове. Много иновативни идеи, включително тези, свързани 

с участието на гражданите в процеса на вземане на решения, идват от университетите.  

Както и в други части на страната през 1990 г. в града е възобновено демократично местно 

самоуправление. Понастоящем Люблин се управлява от кмет и 31-членнен общински съвет. 

Кметът се избира пряко. Той се подкрепя от четирима заместници, отговарящи за различни 

области на градското управление. Те не се избират пряко, а се назначават от кмета. В 

допълнение, Люблин е разделен на 27 квартала. Всеки от тях има свой пряко избран общински 

съвет, който действа като най-важното представително тяло на квартала. От 90-те години се 

полагат усилия за включване на гражданите в процеса на вземане на решения. Жителите имат 

право да участват в местни избори, референдуми и консултации. Трябва да се отбележи обаче, 

че степента на участие и интерес сред жителите на града е сравнително ниска, което отразява 

общата тенденция в Полша. Между 1990 и 2014 г. избирателната активност в изборите за 

общинския съвет варира от 25,5% до 41,53%. Изборите за кмет имат сходни нива на обществен 

интерес. Избирателната активност на изборите за общински съвети на кварталите е още по-

ниска.  

Властите, избрани на местните избори през 2010 г., се решават да променят ситуацията. 

Повишаването на интереса на гражданите към градските въпроси, както и отварянето на нови 

възможности за тяхното участие в процеса на вземане на решения, стават приоритети на новия 

кмет. Той предприема действия по два начина. Първо, се опитва да пренареди и укрепи 

институционалния капацитет на града за гражданско участие. На второ място, предприема по-

нататъшни стъпки към по-голямо взаимодействие между служителите на общината и жителите 

на Люблин (Radzik-Maruszak и Mieczkowska-Czerniak 2013)7. 

Кметът решава да реорганизира администрацията. В структурата й е създаден отдел 

„Сътрудничество с НПО и социално участие“. От една страна, промяната отразява общата 

тенденция, видима и в други полски градове; от друга страна обаче кметството иска да 

отговори на очакванията на неправителствените организации и на по-активните групи 

                                                           
7 Radzik-Maruszak, Katarzyna and Katarzyna Mieczkowska-Czerniak. 2013. “Froп Indifference to Protest: Citizens’ Activity at the Local Level 
in Poland.” Annales UMCS Sectio K 20, 151 – 169. 
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граждани. Нещо повече, от самото начало на мандата си новият кмет предприема и други 

стъпки. Пример за такава е създаването на „граждански съвети“. Понастоящем в града редовно 

работят следните органи: Съвет за развитие на Люблин, Висш социален съвет, Съвет за култура 

на градското пространството и Обществен съвет.  

Съветът за развитие на Люблин събира експерти, които имат опит в социално-икономически 

въпроси. Те представляват местния бизнес, университети и други организации и общности със 

седалище в Люблин, които работят за развитието на града. Благодарение на усилията на много 

местни активисти, съветът успява да изготви Люблинската стратегия за развитие 2012 - 2020 г. 

Висшият социален съвет се грижи за нуждите на възрастните хора и им помага да се върнат в 

социалния живот на града. Благодарение на инициатива на съвета градът поддържа културна 

програма, предназначена за възрастните хора. Понастоящем съветът се стреми да 

идентифицира места, подходящи за възрастни, където да прекарват времето си активно. 

Съветът за култура на градското пространството произхожда от сезонен и неформален Форум 

за културата на градското пространство, обединяващ градостроители, архитекти и голяма група 

хора, които държат на естетиката на градската среда. Те не само съветват кмета за 

разработването на пространствени планове, но и представят свои собствени идеи или проекти. 

Общественият съвет на Люблин е консултативен орган, който се фокусира върху политиката на 

града по отношение на неправителствените организации. Той се състои от представители, 

назначени от кмета, общинския съвет и НПО. Съветът подкрепя кмета в насърчаването на най-

изгодните форми на сътрудничество с много и различни неправителствени организации от 

Люблин.  

Всичките граждански съвети имат консултативен капацитет и привличат организации, които са 

активни в определена област. Въпреки че понякога участниците спорят разгорещено, когато 

обсъждат жизненоважни местни проблеми, те често достигат до ценни и работещи решения. 

Съветите са партньорства от вида, които работят за общността в града и се стремят да повишат 

неговото ниво на развитие 8. 

                                                           
8 Radzik-Maruszak, Katarzyna and Katarzyna Mieczkowska-Czerniak. 2013. “Froп Indifference to Protest: Citizens’ Activity at the Local Level 
in Poland.” Annales UMCS Sectio K 20, 151 – 169. 
 



                           

51 
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. 
 

В допълнение, Люблин е сред градовете в Полша, които активно се интересуват от идеята за 

участие в бюджетирането. През 2011 г. градът решава да запази „квази участието в 

бюджетирането" в кварталите. В продължение на четири години всеки от 27-те квартала 

разполага с отделен  бюджет, изразходван за квартални проекти. Всеки район разполага с 

около 110 000 PLN (около 26 000 евро). Тези ресурси се изразходват най-вече за 

модернизиране на малка местна инфраструктура, като например паркинги и детски площадки, 

но също така и за разширяване на културната програма и т.н. Разпределението на ресурсите се 

определя основно от районния общински съвет, а не от жителите на квартала. Въз основа на 

този опит, общинските власти решават да се присъединят към проекта „Дейност за 

самоуправление“ (Pol. Projekt Aktywności Samorządowej - PAS) през 2011 г. 

Основната цел на проекта е да подобри процеса на наблюдение на предоставянето на местни 

услуги, въпреки че се фокусира и върху подобряване на качеството на услугите чрез създаване 

на партньорски отношения между гражданите и местните власти. Иновативният аспект на 

проекта е в третирането на гражданите и местните организации не като субекти на местната 

политика, а като партньори в управленския процес. Основната идея на проекта е да се изгради 

мрежа от взаимодействия между местните общности и власти и да се даде възможност на 

хората да изразят своето мнение по отношение на предоставянето на услугите. 

Градските власти въвеждат „реално” участие в бюджетирането през 2014 г. Жителите на 

Люблин предлагат 333 проекта, от които 233 са разгледани като възможни за осъществяване от 

общината. Гласуването по проектите се провежда през есента на 2014 г. В крайна сметка са 

избрани 30 проекта. 

Въпреки описаните институционални реформи, друга цел на кметството е да подобри 

комуникацията и да повиши нивото на взаимодействие между администрацията и гражданите. 

Първо, градът въвежда „Кутия за социален диалог“ през октомври 2011 г. След като посети 

www.dialog.lublin.eu, всеки може бързо да регистрира заявка и посещение в общинската 

служба на Люблин. Социалният диалог обаче има за цел не само да улесни онлайн 

комуникацията. Всеки, който предпочита традиционния начин, може да подаде своята идея 

или печатен формуляр в специални кутии в Бюрото за постоянни услуги. Въпросите, повдигнати 

от жителите, са изпращани директно до компетентните отдели на администрацията за 

изпълнение. През септември 2012 г. кметството стартира услуга, наречена “Let's Fix It”, 
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вдъхновена от британския механизъм “Fix My Street” (Fix My Street: http://www.fi 

xmystreet.com) и американския портал “Seeclickfix” (Докладвайте проблемите на квартала и ги 

виждайте оправени: http://seeclickfix.com). Основната функция на услугата е да картографира и 

докладва проблемите, които изискват корекция, в публичното пространство. Проблемите могат 

да бъдат в инфраструктурата (напр. пътни дупки, счупени светофари), обществена чистота 

(напр. отпадъци), сигурност (недостатъчно ясни ивици на високорискови зебри, липсваща или 

недостатъчна светлина в потенциално опасни райони) или неправилно функциониране на 

обществени услуги (събиране на отпадъци). Гражданите могат лесно да докладват за тези 

проблеми чрез уебсайт или чрез приложение на мобилните си устройства. Всяко „влизане“ се 

регистрира в системата и съобщението се предава на общинската администрация, отговорна за 

конкретния проблем. По този начин услугата може да се използва като канал за двупосочна 

комуникация между градските власти и населението.  
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Финландия 

Финландия има големи традиции в обществените консултации. Те започва от следвоенните 

години. Консултациите са широко разпространени във финландската администрация, въпреки 

че в някои области са по-интензивни отколкото в други. Информацията, консултациите и 

гражданското участие винаги са били сред приоритетите в дневния ред на Финландия. Там две 

трети от всички обществени социални услуги се предоставят от общините. Общинското 

самоуправление във Финландия е защитено от Конституцията и дейността на общините е 

регламентирана от общинския закон (415/2015). Той предвижда те да предоставят на жителите 

възможности за участие и влияние в процеса на вземане на решения на местно ниво. Местните 

власти трябва да гарантират, че жителите на общината и ползвателите на услугата имат 

възможност да участват и влияят върху нея.  Участието и упражняването на влияние могат да 

бъдат насърчени например чрез предоставяне на информация за общинските дела и 

организиране на възможности за представяне на мнения преди вземането на решения. 

Местните въпроси обикновено са близки до ежедневието на хората и следователно ги 

интересуват.  Жителите имат право да представят инициативи по въпроси, свързани с 

дейността на общината. Съществуват три различни вида общински инициативи: 

• Гражданите могат да подават инициативи директно в своите общини като физически 

лица. 

• Ако най-малко 2% от жителите на общините, които имат право да гласуват, подадат 

инициатива по въпрос, попадащ в компетенциите на общинския съвет, той трябва да 

вземе инициативата за разглеждане. 

• В допълнение, минимум 4% от жителите на общината, които са на възраст над 15 

години, могат да подадат инициатива, която да бъде гласувана на местен 

референдум. 

Общинският закон (415/2015) и Законът за младежта (72/2006) гарантират на младите хора 

правото да участват в процеса на вземане на решения по въпроси, свързани с тях. 

Kuntalaisaloite.fi е онлайн инструмент за създаване на общински инициативи и събиране на 

подписи за тях. Жителите могат да стартират онлайн инициативи в общините, които ползват 
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услугата. Тя функционира на базата на технология с отворени данни. Общината може също така 

да представи инициативите на своя уебсайт. Електронният инструмент Kuntalaisaloite.fi за 

електронно събиране на подписи за инициативи на общинските власти стартира през 2013 г. 

Той има около 30 000 посетители на месец. Nuortenideat.fi е услуга, в която младите хора могат 

да представят идеи и инициативи. Услугата им предоставя инструмент с нисък праг за участие и 

влияние и им дава възможност да изразят мнението си за това как може да се развива 

дейността на различните организации. Услугата може да бъде използвана от местните власти, 

училища, НПО и групи за влияние. Чрез услугата човек може да представи собствените си идеи 

или да подкрепи и коментира идеите, представени от другите. Може да се проследи и как се 

разглежда идеята и да се получи обратна връзка. Онлайн инструментът за младежко участие 

Nuortenideat.fi има около 700 регистрирани потребители и приблизително 5000 потребители 

на месец. От 2014 г. досега са стартирали около 4000 дискусии и инициативи чрез услугата.  

Въз основа на проучване, направено от Асоциацията на местните и регионалните власти на 

Финландия, общинските инициативи не са били използвани в голяма степен, след като са били 

въведени за първи път в общинския закон през 1976 г. Според данните от проучването само 3-

4% от гражданите са инициирали общинска инициатива. Проучването е направено през 2004, 

2008 и 2011 г. преди въвеждането на е-инструмента за събиране на общински инициативи. 

След създаването му 11% са качили, прегледали или подписали инициатива на електронния 

инструмент kuntalaisaloite.fi, докато 57% не са качили, прегледали или подписали общинска 

инициатива онлайн, но биха желали да го направят. 32% твърдят, че не са го направили и не са 

заинтересовани от това. Изглежда, че електронният инструмент за събиране на общински 

инициативи е увеличил готовността на хората да участват в тях. Това отчасти може да бъде 

свързано с факта, че възможността за изготвяне на общинска инициатива е била доста 

непозната за обществеността преди това. 9 

                                                           
9 Wilhemson, Niklas, 2017, eDemocracy and eParticipation, The Precious First Steps and the Way Forward, 26-34 
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Тампере 

Град Тампере е средно голям град (повече от 220 000 жители), разположен в Централно-южна 

Финландия. Това е бивш индустриален град с голямо регионално значение - вторият най-важен 

след столицата Хелзинки. Тампере има водеща позиция в иновативността в публичния сектор. 

Наред с други дейности, това е първият град във Финландия, който решава да бъде активно 

иновативен с управленския си модел, опитвайки се да обвърже по-висока отзивчивост към 

предоставяните обществени услуги с демократична легитимност на взетите решения. Във 

Финландия този иновативен управленски модел е обозначен като „моделът от Тампере”. 

„Моделът от Тампере” се основава на комбинация от принципи, типични за новите 

инструменти за публично управление с акцент върху икономическата ефективност и 

насърчаване на демокрацията на участието. Той се фокусира върху реорганизацията на 

вътрешните структури и външното взаимодействие със заобикалящата го среда. В обобщение, 

този модел има за цел да подобри участието на гражданите в процеса на вземане на решения, 

като същевременно запази качеството, ефикасността и ефективността на предоставяните 

публични услуги на високо ниво. Като цяло обаче трябва да се отбележи, че степента на 

участие и интерес към градските въпроси сред жителите на Тампере е сравнително висока. 

Моделът „Тампере” се състои от три части: 1) кметски модел; 2) модел на потребител-

доставчик; 3) модел на гражданско участие. „Моделът на кмета“ е една от най-значимите (и 

най-новите) структурни промени, подкрепящи по-голямата, но непряка, ангажираност на 

гражданите в процеса на вземане на решения. В традиционно много силната управленска (или 

технократична) общинска организация, този нов модел има за цел да подобри влиянието на 

политическото лидерство. За традиционните финландски местни власти е обичайно общината 

да бъде неофициално ръководена от назначен (не избран) държавен служител - управител на 

града. Политическите лидери имат само задочно или като хоби лидерска позиция, докато 

водещите държавни служители обикновено имат всички компетенции за изпълнение на 

политически и административни задължения. Те имат специализирано образование и 

обикновено са членове на политическа партия, която в повечето случаи се ползва с мнозинство 
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в общинския съвет (Sandberg 2004)10. Въпреки това, тъй като тези държавни служители не са 

избрани демократично (само се назначават от общинския съвет), те не са пряко отговорни пред 

гражданите. Така гражданите, имат по-малко влияние, кой управлява техния град и как, което е 

против тенденцията да се насърчават принципите на пряката демокрация или демокрацията на 

участието. С „кметския модел“ на местното ръководство, създаден през 2007 г., Тампере се 

стреми да коригира този демократичен дефицит. Този нов модел дава възможност на 

общинския съвет, който се състои от 67 пряко избрани съветници (на принципа на 

пропорционалното представителство),  да избират измежду своите членове политически лидер 

на пълно работно време, отговорен за координирането както на 

 административните, така и на политическите задачи и по този начин да овласти политическо 

влияние в управлението на града. В същото време това предоставя по-големи средства за 

изслушване на гражданския глас.  

Моделът от Тампере позволява непрякото участие на гражданите и чрез каналите за 

управление на града. Един от тях е моделът на сътрудничество между потребителя и 

доставчика на определена услуга. Очаква се този модел да осигури по-голямо разнообразие, 

ефективност и икономичност при предоставянето на услуги чрез включване на повече частни 

компании в предоставянето на обществени услуги. Освен това се очаква той да гарантира, че 

жителите ще бъдат чути като потребители на услуги, особено по време на процеса на 

планирането им. Моделът „потребител-доставчик“ е организиран по начин, ориентиран към 

клиента, което означава, че гражданите са ключов партньор за сътрудничество при 

планирането на услугите. Систематично се събира обратната връзка и се разработват нови 

средства за участие и влияние. В допълнение, този модел предоставя и друг демократичен 

принцип. Той позволява на избраните политици да имат по-голямо влияние върху избора на 

държавни служители и доставчици на услуги, които традиционно са били в ръцете на 

професионалните държавни служители. Моделът „потребител-доставчик“ има за цел да 

овласти политическото влияние на избраните представители в общинското развитие. 

Докато тези две реформи упълномощават гражданското участие само непряко, чрез 

овластяване на техните избрани представители, има поне още пет начина, по които гражданите 

                                                           
10 Sandberg Siv. 2004. Local Government in Finland  
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могат да бъдат пряко включени в процеса на вземане на решения в общината. Тези 

инструменти се администрират от звено за местна демокрация в Тампере. Трите най-важни 

сред тях са интернет-форумът, работните групи в съседство и „нощите на гражданите“. 

През 2003 г. е създадена интернет базирана платформа за събиране на обратна връзка от 

граждани за планираните предложения за нови политики. Практиката на тази онлайн 

платформа е доста проста: администраторите на страници (държавни служители) качват 

предложение за политика и в конкретен онлайн форум гражданите реагират по тях в 

определен срок. Мненията на гражданите се изпращат директно на местната администрация 

(заместник-кметове, ръководители на комисии и всички други членове на комисии), които 

работят по предложението. По този начин гражданите могат да видят какво планира да 

направи управата на града, като в същото време имат възможност да изразят мнението си и да 

предоставят своите собствени виждания по темата. Използването на този инструмент от 

гражданите зависи до голяма степен от обсъжданата тема. Например, гражданите биха могли 

да изразят мнението си по политически предложения, касаещи социални и здравни услуги, 

култура, паркове и зелени площи, образование и обучение, улици и трафик, зониране и 

строителство, други въпроси. Въпреки че количествено приносът на гражданите може да не е 

много висок (средно само 19 коментара на предложение), по-важно е качеството на 

коментарите, които носят нови знания или перспективи в процеса на разработване на местни 

политики. 

Друг инструмент, който позволява ангажирането на гражданите в разработването политики, е 

дейността на местните работни групи „Алвари“. „Алвари“ започва като гражданска инициатива 

още през 2002 г. През 2007 г. „Алвари“ е приет като официален инструмент за пряко 

гражданско участие в процеса на вземане на решения в общината. Тези работни групи се 

състоят от жители и НПО от четири квартала на Тампере и заедно участват в планирането на 

услугите (основно услуги, които пряко засягат техния район), като ги коментират в процеса на 

тяхната подготовка. Гражданите могат също да въвеждат свои собствени инициативи, ако ги 

считат за важни за местните жители. Работните групи се занимават с въпроси, свързани с 

библиотечните услуги, обществения транспорт, здравеопазването, домашните грижи за 

възрастните хора, училищата, парковете, дневните грижи, младежките центрове и др. Те също 

така активно участват в процеса на подготовка на общинския бюджет и в мрежите за услуги. 
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Групите „Алвари“ осъществяват няколко инициативи, включително практически стъпки, които 

допринасят, наред с другото, за създаване на здравни гишета и провеждането на публични 

събития. Приемането на нови членове от „Алвари“ се извършва на всеки две години. 

Членството е официално одобрявано от общинския съвет на Тампере. Тази церемониална 

процедура се извършва, за да се покаже колко важни и обвързващи са мненията на „Алвари“ 

за местните политици. Въпреки наличието на членство, срещите на „Алвари“ са отворени за 

всички, а гласът на всеки има същото значение. 

Друга официално организирана дейност, подкрепяща гражданското участие, са „нощите на 

гражданите“. Тези вечерни събития са част от дейностите на „Алвари“. Те се организират от 

Центъра за управление (HALO) и се координират от отдел за местна демокрация 

(Kuntademokratiayksikkö) на град Тампере. Заседанията се водят от кмета и заместник-

кметовете. Участват и председателят на общинския съвет и представители на политическите 

партии. Докато онлайн форумите и срещите на „Алвари“ позволяват на гражданите да изразят 

своите мнения и предложения за подобряване на политиката в посока отдолу-нагоре (въпреки 

че тези предложения за политики са предоставени от „върха“), „нощите на гражданите“ 

предоставят платформа за двупосочно пряко взаимодействие между гражданите и избраните 

длъжностни лица. От една страна, кметът и всички други политици и водещи държавни 

служители имат възможност директно да чуят проблемите на гражданите; от друга страна, те 

имат възможност да обяснят причините за някои общински решения. По този начин тези 

вечери не служат само като говорилня на гражданите, но и имат принос към прозрачността и 

откритостта на процеса на вземане на решения в общината. „Нощите на гражданите“ 

насърчават създаването на по-силен обществен живот и засилват сътрудничеството между 

самите граждани. Срещите се организират последователно във всеки от петте квартала на 

Тампере веднъж годишно. „Нощите на гражданите“ се създават през 2011 г. Преди това 

общинският съвет (от 2005 г.) и кметът (от 2007 г.) организират отделни срещи с гражданите. Те 

се радват на по-висока честота през годината, но не са достатъчно ефективни. Поради това 

общинският съвет решава да намали броя на отделните срещи и вместо това да организира 3 - 

5 комбинирани заседания годишно, за да се избегне дублирането на обсъжданите въпроси, да 

се увеличи броят на участващите граждани и да се подобри общото качество на 

взаимодействието на гражданите с местните власти. 
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Франция 

Демокрацията на гражданското участие през последните години се превръща в стандартна част 

от местните публични дейности във Франция. Общинските съветници смятат, че е от 

съществено значение гражданите да участват в решенията редовно, а не само по време на 

избори. Непрекъснатото намаляване на процента на избирателите във Франция, което 

отслабва легитимността на избраните длъжностни лица, допълнително засилва 

всеобхватността на  „треската за гражданско участие", която е обхванала всички местни нива на 

управление (общински, ведомствени и регионални). Въпреки че правните изисквания, 

насърчаващи участието на избиратели да са минимални, е налице разработването на различни 

видове мерки, които са натрупани, често без реална съгласуваност, на множество 

териториални равнища. 

Демокрацията на гражданското участие се осъществява преди всичко на равнището на 

квартала под формата на квартални съвети. На това ниво става въпрос за ангажиране на 

гражданите в дебатите относно ежедневните въпроси и тяхната жизнена среда, които търсят 

техния опит като потребители на градските пространства. Въпреки това, нивото за участие се 

измества от този микро-местен мащаб и се разпространява във всички форми на местно 

управление по имитативен начин, който досега е поставян под въпрос твърде рядко.  

В градските райони са създадени редица напречни, глобални и секторни мерки. Във Франция 

„съветите за развитие“, често с ограничени ресурси, се стремят да коригират демократичния 

дефицит, който съществува на общинско ниво и предоставят на гражданското общество 

подходяща роля в дебатите на местно ниво, които все още твърде често се ограничават до 

градските елитите (Lefebvre и Revel 2012)11. 

Регионалните съвети във Франция се доказват като ключова арена за иновации и често 

проектират представа за тях като за нови демократични “лаборатории” (Sintomer and Talpin 

2011)12. Те предлагат „разработване на мерки” от оригинален характер и изграждане на нова 

                                                           
11 Lefebvre, Rémi and Revel, Martine. 2012. “Démocratie consultative : l’institutionnalisation à tâtons dans deux communautés urbaines”, 
in Douillet, Faure, Halpern and Leresche (eds.), L’Action publique locale dans tous ses états. Différenciation et standardisation, Paris: 
L’Harmattan, pp. 275–290. 
12 Sintomer, Yves and Talpin, Julien (eds.). 2011. La Démocratie participative au-delà de la proximité. Le Poitou-Charentes et l’échelle 
régionale, Rennes: Presses universitaires de Rennes. 
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аудитория за участие на нови териториални бази (Mazeaud 2012)13. „Гражданското жури”, 

създадено в определени региони (като Норд-Па-де-Кале и Рона-Алпи), позволява да се 

достигне до граждани (чрез случайно подбиране на имена от избирателния регистър) и 

търсене на начин да се съгласуват с числените фактори (или поне представителност) и 

рационалност (чрез прилагане на процедури, които следват модела на делиберативната 

демокрация). Общинските съвети разпределят бюджети за тези мерки, което води до 

включване на граждани или ученици от гимназията  в процесите на вземане на решения, от 

които преди това те са били изключвани. 

Съветите на департаментите също следват тенденцията (макар и по-сдържано) за 

демокрацията тип гражданско участие. Например, Северният департамент създава съвети  за 

консултации и всяка година, чрез „лаборатории за участие“, отваря дебат по конкретна 

секторна политика или по-широк въпрос, свързан с департамента. 

Основният канал за включване на гражданите в процеса на вземане на решения на местно 

ниво във Франция е кварталният съвет. Участието в квартални съвети е силно избирателно. 

Нивото на участие изглежда относително важно за легитимността на институциите, които 

участват. Това равнище обаче е обикновено много ниско във Франция. Два примера могат да 

илюстрират тази точка. Сен Дени, град, северно от Париж и бивша „столица на червения пояс“, 

има около 86 000 жители. Сред тях около 63 000 души имат френско гражданство, от които 46 

000 са над 18 г. и могат да гласуват. 32 000 са регистрирани в избирателните списъци, 15 000 са 

участвали в последните градски избори, а 7 500 са гласували в подкрепа на преизбрания кмет. 

Общинският съвет се състои от 53 съветници. Между 450 и 600 души участват в съвещанията на 

кварталния съвет, които се провеждат горе-долу по същото време. Това е по-малко от 1% от 

населението и около 1% от възрастното население.  Парижкият район XX често се споменава 

като един от най-интересните примери за държавата надзорник във Франция. Той има около 

180 000 жители. Този район е разделен на осем квартала, всеки от които със съвет от тридесет 

местни съветници. Около 650 души участват в поредица от съвещания на кварталния съвет, т.е. 

0,3% от населението. И в двата случая, нивото на участие е намаляло след първите срещи. Що 

                                                           
13Mazeaud, Alice. 2012. “L’instrumentation participative de l’action publique : logiques et effets. Une approche comparée des dispositifs 
participatifs conduits par la région Poitou-Charentes”, Participations, no. 1, pp. 53–78. 
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се отнася до включването на гражданите в процеса на вземане на решения, тези два примера 

изглеждат представителни за Франция, въпреки че нивото на участие може да бъде два или 

три пъти по-високо в някои конкретни случаи и много по-ниско в други. Това означава, че не 

може да се каже, че „гражданите” участват. Огромно мнозинство никога не е участвало във 

всяка среща на квартални съвети, а голяма част от жителите вероятно дори не са чували за тях. 

Сам по себе си този фактор би бил достатъчен, за да роди хипотезата, че пропастта между 

гражданите и политическата система само се намалява чрез политиката на гражданско 

участието и не може да бъде запълнена. Тази граница е по-голяма, ако се има предвид фактът, 

че тези, които участват, не са статистически представителни за населението. Поразително е 

отсъствието на някои социални групи. На някои места волята за насърчаване на политическото 

включване на групите, които са до голяма степен изключени от нея, е явна и е сред 

официалните цели на съветите. Въпреки това, тази загриженост не присъства много в 

конкретното им функциониране. В резултат на това младите хора, чужденците или второ 

поколение имигранти и хората от най-ниския клас са почти отсъстващи или поне много слабо 

представени. Освен това, когато участват, те са склонни да бъдат маргинализирани в дебатите. 

Диалогът обикновено е монополизиран от малък брой хора, преди всичко политици и лидери 

на асоциации, пред които обикновените граждани се чувстват „по-ниско“ що се отнася до 

реторични умения  и социално положение. В по-богатите квартали  хората с висше 

образование или силен културен капитал се чувстват по-удобно да се намесят, а 

разпределението на тези, които говорят, е по-равностойно. Във всички случаи индивидите от 

трите споменати групи са напълно маргинални. Удивително е, че някои хора, които се 

изразяват много добре в други обстоятелства като рап изпълнители, на практика са неми по 

време на съветите. Те използват много жаргон и изпитват трудности при интегрирането на 

институционалния политически език. Най-често местните политици и администратори са 

безразлични, патерналистични или раздразнени, когато „външни лица” се намесват в дебатите. 

Понякога дори говорят за тях, но не и с тях. В други случаи, особено когато млади хора с 

„девиантно“ поведение искат да участват, те не са добре дошли и бързо разбират, че съветите 

не са място за тях. Те не се вписват в този вид дискусия. Следващия път те решават да не 

присъстват. Във всеки случай едва ли има обсъждане, на което „изключените” хора са обекти, а 

не субекти в дискусията. Факторът, който изглежда най-силно влияе върху присъствието на тези 
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три доминирани групи, е размерът на областите. Колкото по-малки са те, толкова по-лесно е 

участието. Това не изглежда напълно ясно и само няколко души подкрепят създаването на 

малки „блокови съвети“, за да увеличат участието си. Също така е по-трудно за местните власти 

да „следват“ тридесет местни съвета, отколкото десет: изисква се повече време и енергия. 

Освен това никой не би бил толкова уверен по отношение на това кой ще ръководи съвета. 

Една от темите, които се обсъждат в кварталните съвети, е демокрацията или това, което 

участниците наричат демокрация, а именно отношенията между гражданите и държавата. То 

засяга всички държавни нива и много често участниците не правят реално разграничение 

между централното правителство, регионите, общинския съвет и националните или местните 

обществени услуги (обществени транспортни компании, обществени жилищни организации ...). 

Тази тема, въпреки че не е най-важната, често се обсъжда. Когато гражданите критикуват 

администрацията или политици, те ги упрекват за две неща: не слушат достатъчно за хората и 

не уважават казаното на предишни срещи. Както видяхме по-рано, това схващане за 

демокрация има тенденция спонтанно да бъде „комуникативно” и не се фокусира върху 

социалните борби. То предоставя на политиците монопол върху решенията, но изисква от тях 

да вземат под внимание други заинтересовани страни и да действат в съответствие с 

общественото мнение - до общественото мнение като цяло, но и по-конкретно до 

общественото мнение, което може да се изразява в структурите за участие. Политиците 

изпитват затруднения да оспорват тази концепция, въпреки че понякога разчитат на 

технократични аргументи, когато са извън обсега на обществеността. Когато го правят на 

срещите, критиките стават по-остри. Дискурсът на държавата-надзорник, който политиците 

официално споделят, представлява истинско риторично ограничение, което е трудно да се 

оспори. Ето защо политиците се учат бързо и приемат друга стратегия. Те често играят с друго 

измерение на държавата-надзорник, а именно различните нива на вземане на решения. Те се 

освобождават от всякаква отговорност и обвиняват националното правителство, Брюксел или 

други администрации за истинската отговорност. Вторият вид теми се отнася до проблемите на 

близостта: обществен транспорт (къде трябва да преминава автобусната линия, колко често, 

обществени жилища, строителство или модификация на малки местни кръстовища, сгради или 

площади, малки магазини в квартала, почистване на улиците). Тези теми често се разглеждат 

като несъществени, особено от хора, които се противопоставят на съществуването на квартални 
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съвети. Участниците обаче настояват, че тези малки неща са много важни за ежедневието. За 

хората, които не са свикнали да говорят публично за общи политически теми, е по-лесно да се 

съсредоточат върху конкретни теми. В допълнение, човек вижда по-добре резултатите от 

действията и обсъждането и може да провери дали администрацията наистина чува какво й се 

казва и дали уважава гражданското мнение, като спазва общото решение. Истинският проблем 

не е в това, че тези микро-локални теми са широко обсъждани. Участниците трудно могат да 

отидат отвъд тях, да обобщят обсъждането и да обсъдят теми, свързани с общи или общински 

въпроси. Формата, в която е структурирана дискусията, е враждебна към такова обобщение. 

Официалната роля на кварталните съвети е да се справят с проблемите на района. Има няколко 

възможности за различните съвети да се срещат, за да обсъдят проблеми от друг мащаб.  

На ниво град общинският съвет е официално и институционално единственият, който е 

легитимен. Размерът на участието е строго ограничен по обхват и не трябва да се намесва в 

представителната демокрация. Затова е привилегия на политическите представители и 

администрацията да представляват глобалния общ интерес и те често използват тази 

привилегия в дискусията. Те информират участниците за общите насоки на градската политика, 

но не са готови за обсъждане. Много често реагират на критиките по отношение на проблем с 

твърдението, че го разбират доста добре, но ... „няма пари, ситуацията е по-лоша на други 

места, никой не може да направи всичко по едно и също време“.  

Структурите на участието функционират така, сякаш са отговорни за специфичния местен 

интерес, изправени пред представителната демокрация, отговорна за общото благо. Това 

разделение е основен проблем в контекста, в който кварталът едва ли е подходящ мащаб за 

справяне със структурните проблеми. Основен страничен ефект на децентрализацията и на 

всички опити за овластяване, основани на микро-локален мащаб, е тенденцията хората да 

бъдат поставени пред отговорностите, с които те не могат да се справят, защото не могат да 

действат поради фактори, които надхвърлят местното ниво. Вторият риск, присъщ на такова 

разделение на ролите, е „парохиализмът“. В богатите квартали, това води до "nimby" ефект. 

Това противоречи на централното твърдение на държавата-надзорник: „държавата определя 

правила, които ограничават лицата да се държат според принципите на солидарността“. 

Докато участието на гражданите е ограничено до микро-местното, съществува силна 

тенденция те да не се държат по този начин. Този риск е още по-силен с  третия вид теми, 
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които засягат сигурността и ежедневните „нежелания”. Взети заедно, вторият и третият вид 

теми обикновено представляват 80% до 90% от дискусиите. Във Франция проблемът със 

сигурността е с малки престъпления: грабежи, разпространение на канабис, шум през нощта и 

др. В богатите квартали само присъствието на външни лица (цветнокожи, млади хора, хора от 

по-ниски социални класове) също може да се разглежда като агресия. Поради отсъствието на 

инкриминираните групи, сценарият на дебатите в кварталния съвет е винаги един и същ: хора с 

по-висок социален статус (хора от висшите класове в богати квартали,  хора със стабилни 

работни места в бедни квартали) критикуват поведението на хората с по-нисък социален статус 

и го описват като агресивно и непоносимо. Участниците упрекват властите, че не са достатъчно 

активни по отношение на сигурността. В някои случаи те заплашват да действат сами - нещо, 

което рядко правят, защото във Франция няма такава традиция. Длъжностните лица отговарят, 

че правят всичко възможно, но проблемът е труден и така нататък. Така се случва от време на 

време, някои граждани и служители да спорят. Те се опитват да обяснят, че ситуацията е по-

сложна, че трябва да се разберат проблемите на онези, които са критикувани, че репресиите не 

са единственият начин за справяне с несигурността. В отсъствието на инкриминираните, 

техните аргументи, обаче, изглеждат по-малко убедителни от другите, а диалектическите 

обсъждания не са много чести. Въпреки това не може да се отрече, че обсъжданията в 

кварталните съвети имат логика, която води участниците отвъд техния частен интерес. Това е 

ясно, когато разглеждаме първия вид теми, които са напълно нелегитимни по време на 

дискусиите: исканията, които не засягат съседството като такова, а само особения интерес на 

отделна група или група за натиск в квартала. Публиката спонтанно преценява онези, които 

говорят само за себе си или изглежда, че го правят. Те не могат да говорят много дълго, без да 

бъдат прекъсвани и оспорвани и след като са говорили, никой не се интересува от казаното от 

тях. За да бъдат изслушани и да повлияят на дискусията, хората трябва да демонстрират, че 

защитават общото благо, или поне че техните искания са съвместими с него. Ето защо 

активното присъствие на различни групи или общите срещи на различни съвети може да бъде 

толкова важно. Без тях процесът на изграждане на общото благо остава фрагментиран и 

едностранчив. Много често консенсусът в съвета е по-лесен, когато се постига за сметка на 

ценностите или интересите на отсъстваща трета страна: по-високо държавно ниво (например 

националното правителство), хора от друг квартал, външни лица. В този случай лесно се 
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възприема особен интерес (на една социална група или на един квартал), все едно е от общ 

интерес. Може би защото остава ограничено от проблемите за близостта, общото благо може 

да се определи само като неполитическо в структурите на участието. Неполитически тук, 

означава, че всеки аргумент, който изглежда свързан с политическата система (като говорене в 

името на партия или идеология, в полза на или срещу правителството или известни политици), 

е забранен. Това е вторият вид теми, които са спонтанно цензурирани. Тези, които не са 

предпазливи в това отношение, бързо се дискредитират. Дори хората, които са известни като 

активисти в политическа партия, трябва да се държат така, сякаш говорят само като индивиди - 

властта и политиката на партията трябва да се държат извън сферата на политиката на 

участието. Забележително е, че положението е същото и в съветите на малките села (с по-

малко от хиляда жители). Спонтанната цензура е по-силна спрямо крайностите на 

политическия спектър, най-вече крайната десница, но се отнася до почти всяка тенденция. И 

все пак, екологията се счита за неполитическа (или по-малко политическа) тема и може лесно 

да бъде обсъдена в съседство. Някои отделни индивиди обаче са легитимни, когато 

преминават от един регистър в друг, и обобщават проблемите на близостта към политически 

въпроси: кметът, а след това и заместник-кметовете в по-малка степен. Те са част от дебата за 

участие, но също така са избрани и следователно легитимни в представителната система. 

Затова могат да преминат границата. 

 

Гренобъл 

Гренобъл се намира в центъра на региона Рона-Алпи, на 100 километра югоизточно от Лион. 

Градът има около 160 000 жители. Историята на отношенията между местната власт и 

гражданите в Гренобъл носи печата на кмета Дебуда, който е на поста през 60-те и 70-те 

години. Той стимулира участието на граждански сдружения в контрола на ежедневните дела в 

кварталите и управлението на съоръженията. Оттогава децентрализацията и (ре) 

централизацията се наследяват взаимно, почти едновременно с промените в политиките на 

управляващото мнозинство. Децентрализацията също е под формата на „деконцентрация“. 

Между кварталното ниво и градското такова са сформирани шест района с техни собствени 

местни власти. Те управляват и осигуряват технически и административни услуги. Примери за 
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услуги, които се предоставят, са поддръжката на пътища и зелени площи, издаването на 

официални документи и предоставянето на информация по местни въпроси. От 1990 г. насам, 

нова коалиция от леви партии отново започва политика на децентрализация, но при 

провеждането на тази политика градското управление се сблъсква с различни социални 

условия, за разлика от предишните десетилетия.  

Освен ролята им на избиратели, гражданите участват в обществените дела чрез асоциациите. В 

допълнение от 60-те години на миналия век съществува териториална структура от съвети 

(Unions de quartier), която допълва политическата структура на нивото на града. Членовете на 

кварталните съвети (има един съвет във всеки от 23-те квартала) се избират от асоциациите. Те 

се занимават с въпросите на благосъстоянието и ежедневните дела в квартала като обсъждат 

въпроси с местни политици и държавни служители, формулират предложения и т.н. На ниво 

град има комисия за връзка с кварталните съвети, която се занимава с въпроси от общ интерес. 

В оценката си за съществуващата организация на отношенията между общината и гражданите, 

местната власт е преценила, че то е в разрез с настоящите условия на съвременния градски 

живот. Първо, членовете на асоциациите застаряват. Това означава, че те губят сила като 

посредници между отделните граждани и местната власт. Освен това, както и в повечето 

френски общини, асоциациите са силно ангажирани с управлението на помещения, като 

спортни и културни центрове. Новите поколения имат различни желания и изисквания. Техните 

проблеми изискват по-широк подход във всички сектори, в които традиционно се организират 

асоциации.  

Градските проблеми изискват не само междусекторен подход, те често са и на териториален 

мащаб, който надхвърля равнището на кварталите, районите или дори на града. Същото важи и 

за териториалния обхват на възприятията на жителите. Хората вече не са привързани толкова 

силно към конкретен квартал. Животът, работните, търговските, развлекателните и други 

дейности стават териториално все по-разделени. 

За да се справи с тези нови предизвикателства, местната власт трябва да намери нови начини 

за включване на гражданите в процеса на вземане на решения. Освен това тя се опитва да 

стимулира асоциациите да се адаптират към условията на съвременния градски живот, 

например да вземат под внимание нивото на агломерацията. Затова през 1999 г. общинският 

съвет взима решение за няколко инициативи за преструктуриране на отношенията между 
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местната власт и гражданите в Гренобъл. През май 1999 г. е решено да се започне експеримент 

в един от районите на града, който се състои от пет квартала, с нов вид консултативен съвет. 

Целта е в него да бъдат представени възрастови групи и социални класове, които са 

недостатъчно в асоциациите, а именно млади, работещи хора (на възраст от 20 до 40 години) и 

имигранти. В този консултативен съвет функционират две комисии, всяка с по 30 членове. 

Съществува комисия с представители на сдруженията и комисия с отделни граждани, 25 от 

които са произволно избрани от избирателните списъци, а останалите 5 са имигранти, които са 

поканени като доброволци и членове в лично качество. 

Асоциациите, които са представени в съвета, са кварталните асоциации (unions de quartier), 

социално-културните услуги, съсобствениците, наемателите, родителите на ученици, 

предприемачите, младежките и спортните сдружения. Важна функция на съвета е 

предоставянето на информация, обсъждането и формулирането на препоръки за проекти, 

които се отнасят до града като цяло или до агломерацията и които имат последствия за 

кварталите. Съветът се събира най-малко два пъти годишно. Местната власт осигурява офис, за 

да гарантира последващите действия между две срещи. Опитът показва, че съветът изпълнява 

поне една важна информационна функция. Гражданите и асоциациите изразяват нуждата си от 

изясняване на градските инициативи и проекти. 

В допълнение към тази териториално дефинирана инициатива, са създадени два 

консултативни съвета на ниво град, които да се занимават с въпроси и интереси, които засягат 

конкретни категории от населението. Има един консултативен съвет от чуждестранни жители 

(извън ЕС) и един от възрастни хора.  

Основна инициатива е създаването през януари 1999 г. на консултативен съвет за гражданското 

участие (Conseil de la Democratie participative). В този съвет общинските съветници, 

администрацията и представителите на асоциациите се срещат, за да определят правилните 

начини и методи за включване на гражданите в големите градски проекти. Съветът е, така да се 

каже, „платформа за обсъждане на обсъждането“ („concertation sur la concertation“). 

Асоциациите са информирани за големите градски проекти, които се предприемат от градската 

управа. За всеки конкретен проект се обсъжда как трябва да се организира гражданското 

участие, като например кои териториални нива трябва да бъдат включени: квартал, район или 

град. 
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Освен това, общината трябва да уточни дали има за цел предоставянето само на информация 

и/или консултация, или също и на „съгласуване“, което означава, че има взаимодействие и 

диалог по проблемите и възможните решения. Примери за проекти и теми, които са обсъдени 

са „ договорът за образование“, преструктурирането на важен площад и противодействието на 

престъпността. 

Съветът има и важна вътрешна функция: той трябва да бъде платформа, където служители, 

работещи в териториалния контекст на квартали и области, както и хора, работещи по 

тематични линии (на градско ниво), могат да се срещнат и координират работата си. Тази 

съгласуваща функция се приема и от асоциациите, тъй като съветът е място за срещи както на 

„тематични асоциации“, така и на квартални такива.  Съветът заседава два пъти годишно. За 

сложни проекти, които изискват интензивна форма на „съгласуване“, могат да се формират 

специални работни групи. 
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Холандия 

Холандия има богат опит с различни форми на гражданско участие на местно ниво. Важно е да 

се отбележи, че когато става дума за гражданско участие, гражданите не трябва да бъдат само 

„последователи“, но и инициатори. В повечето случаи местната власт поема инициативата и 

ръководи процеса. Тази практика на гражданско участие и сътрудничество, в която 

политическите елити играят водеща роля, е част от дългогодишна традиция на сътрудничество 

и формиране на консенсус в Холандия, която датира от епохата на Пиларизацията, през която 

правителството и социалните организации си сътрудничат в корпоратистки структури. 

Проектите за участие често се фокусират върху развитието на градските центрове, 

съживяването на старите квартали и изграждането на обществени дейности. Моделите за 

гражданско участие функционират добре при условие, че гражданите и другите 

заинтересовани страни участват активно в процеса на вземане на решения от най-ранен етап. 

 

Мога да го направя („Kan Wel“)14 

Каn Wel! (Can Do!) e програма в Холандия, в която гражданите могат да кандидатстват за пари и 

подкрепа за изпълнението на идея, която имат за подобряване на квартала. Основният 

принцип на програмата е подкрепата на гражданите, които искат да предприемат действия в 

техния квартал. Тази подкрепа се предоставя от „треньори“, чиято единствена задача е да 

помогнат на гражданите (собственици на проекти), когато е необходимо. Гражданинът е този, 

който е в пълен контрол над проекта и който заедно с един или повече съседи го изпълнява. 

Проучване на програмата „Kan Wel!“, заключва, че този проект е довел до нови социални 

контакти. Това се случва, както при изпълнението на проектите, така и след техния край. 

Например в град Венрай гражданите почистват и обновяват  съществуваща детска площадка. В 

този процес собственикът на проекта работи заедно с няколко приятели, но когато площадката 

е завършена и се провежда парти  за откриването й, много други граждани идват да видят 

какво е постигнато. Това води до нови контакти и нови идеи за сътрудничество. 

                                                           
14 Boluijt, B., & de Graaf, L. J. (2010). Preaching empowerment, practicing participation: The use of empowerment and citizen participation 
in Dutch local democracies. onbekend: Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB). 
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Този пример показва, че програмата е пример за овластяване в личната сфера с резултати и в 

социалната и гражданската сфера. Когато хората научават нови умения и откриват какво могат 

да постигнат, когато използват тези умения, това лично овластяване функционира като лост за 

овластяване в социалната сфера. Програмата предизвиква гражданите да работят заедно по 

много конкретни проекти и организира контакти по конкретни въпроси в съседство. 

Програмата „Kan Wel” показва, че във връзка с участието на гражданите, овластяването може 

да бъде основна цел в кварталите. Допълнително тя дори демонстрира някои от изискванията 

за постигане на овластяване. Въпреки че проектът се основава на силата на самите граждани, 

овластяването се нуждае от непрекъснато внимание от професионалисти. Това е  ръководната 

работа на треньорите, които работят като подкрепа за собствениците на проекти и показват на 

гражданите как да се справят с определени ситуации, за да се изпълнят определени техни 

искания, например от общината. В програмата “Kan Wel!“ e осъзнато, че овластяването може 

да бъде нещо повече от страничен ефект, но се нуждае от непрекъснато внимание. 

Овластяването в личната сфера води до овластяване и в социалната и гражданската. 

Гражданите се срещат с нови съседи и се опознават по-добре (социална сфера) и в същото 

време проектите са доказателство за това, което група индивидуални граждани могат да 

направят (оттук и името на проекта) за техните собствени съседи и квартали (гражданска 

сфера). Въпреки че оценката не се фокусира върху институционалната сфера, може да се 

предположи, че поради този опит, гражданите са по-добре подготвени за участие в 

институционални условия. Относно връзката между овластяване и гражданско участие, 

проучването на програмата „Кan Wel! показва, че когато овластяването е основната цел, 

гражданското участие може да бъде страничен ефект от него. Хората, които след това участват, 

са по-добре подготвени и повишават качеството на процеса на участие, както и взетите 

решения. 

 

Колективни фермери  
През 2006 г. жителите две махали в североизточната част на Холандия (Източен Грьонинген) 

създават фондацията „Boermarke Essen en AAs“. Тяхната цел е да имат по-голямо влияние върху 

политиката и управлението на ландшафта в непосредственото им обкръжение. През 2005 г. 

жителите изработват план, в който включват идеите си за възстановяване и управление на 
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ценностите на културното наследство в ландшафта. Този план е изпълнен от жителите. Досега, 

жителите  организирани в „Boermarke Essen en AAs“  са възстановили стари алеи, стари 

мостове, изградено е място за събиране на произведения на изкуството и почистване на 

исторически артефакти, създадени са нови пътеки за разходка. Обмислят се и нови идеи 

относно съоръжения за обществена възобновяема енергия. 

Въпреки че е създадена фондация, жителите, участващи в инициативата, си сътрудничат и се 

организират предимно неформално. Местната общност, в която е включена инициативата, е в 

основата на неформалната форма на организация. Техният процес на самотрансформация е 

насочен предимно към включване на повече местни жители, които се чувстват съпричастни с 

дейностите на фондацията. Все пак ключовите фигури в организацията са членовете на съвета 

на директорите. На пръв поглед, формалните структури доминират в процеса на вземане на 

решения. На практика като допълнение към формалните структури, а понякога и като техен 

заместител, членовете на съвета на директорите надграждат върху съществуващите 

неформални мрежи и честите социални взаимодействия в процеса на вземане на решения.  

Ако е необходимо, спират, заобикалят или пренебрегват официални правила, за да се вземат 

по-ефективни решения, да се избягват конфликти или да се подобри процесът на сближаване 

на организацията с общността. Разбираемо е, че социалното сближаване е предпоставка за 

реализиране на тяхната цел. Чрез използването на неформални форми за генериране на 

единство и за избягване и успокояване на конфликтите, членовете на борда създават 

пространство за алтернативно вземане на решения, където на практика се прилагат различни 

правила за известно време, за да се даде възможност за връщане към първоначалните 

принципи. Някои членове на борда дори виждат формалната форма на организацията само 

като резервна стратегия, когато възникнат проблеми (в неформален режим). Следователно 

неформалните форми на вземане на решения се възприемат като по-„реални“ от формалните. 

В тази инициатива жителите изрично искат да изпълняват дейностите си като общност. От 

първостепенно значение в това отношение са доброволчеството, дружелюбието и 

индивидуалната отговорност. Използват се възможности за организиране на празнични 

събирания и почти всички жители по един или друг начин участват в тях. Това създава активна 

и жизнена общност, която освен че подобрява  жизнената среда също е важна цел на 

фондацията. 
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Инициаторите са създали много подкрепа и обединение с останалите жители, като общуват 

широко и неформално и ги разпитват за техните желания и идеи. Показателна е поредицата от 

„разговори на маса“ преди разработването на плана, в който идеите и желанията на жителите 

са събрани с помощта на стари и актуални карти на района. Няма предварително  определени 

идеи, произлизащи от основателите на фондацията. Освен това се гарантира, че всички „групи” 

от жители са представени добре. В резултат на това бордът на фондацията се състои от хора, 

представляващи фермери, хора, които вече живеят в махалите от поколения и хора, които 

живеят там от скоро. 

Съвместните действия са стимулирани чрез избора и предприемането само на онези дейности, 

които са подкрепени от жителите. За важни или емоционално заредени теми се провеждат 

задължителни избори, за да може да се вземе съвместно решение. Чрез делегирането на 

определени дейности на групи от жители, те се превръщат в съвместно отговорни. Те са 

ангажирани с конкретни приноси, които съответстват на техните умения и афинитет. 

Ангажираността и ентусиазмът на инициаторите спомагат да се мотивират и другите. Също така 

се отбелязват успехите на всички жители и се организират много социални дейности, които 

функционират като място за срещи. 

Инициаторите са изградили доверие с жителите чрез последователно формулиране на 

дейности и доброто им представяне в плана. Създавайки фондация и организирайки 

финансова подкрепа от местните власти, жителите виждат, че инициативата се изпълнява 

професионално. Създаването на фондация показва ангажираност и дава яснота за статута на 

инициативата пред институциите, но и пред останалите жители. Жителите съзнателно поемат 

конструктивно отношение. Те се позиционират като допълващи се към правителствените 

организации, а не като нападателни и укорителни. Някои членове на фондацията имат добри 

неформални контакти със „стратегически” лица в местни и регионални власти. Те имат опит с 

опциите за финансиране от сегашната им професия или от предишната си месторабота. 

Двамата инициатори са известни на властите с познанията си в областта и техническите си 

умения. 

Преди всичко, доверието в местните е повишено, тъй като инициаторите успяват да 

мобилизират много от жителите на махалите. Изрично се подчертават усилията на 

многобройните доброволци (самомотивацията на жителите). Инициативата работи съвместно 
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с независими експерти по отношение на историята на ландшафта и региона. Това 

сътрудничество е ясно представено, както на местните власти, така и на фондовете за 

безвъзмездни средства. 

Инициативата обръща голямо внимание на комуникацията и представянето на идеи, дейности 

и постижения пред местните власти и други организации. Жителите, например, празнично 

представят плана си пред кметовете на засегнатите общините  и пред заместник-кмет на 

провинция Грьонинген. Резултатите се съобщават под формата на добре изглеждащи 

публикации, базирани на добре организирани събития, като откриването на реновиран мост и 

представяне на книга за региона. Гражданите също се опитват да получат медийно внимание, 

най-вече от местни и регионални медии. Промоцията на книгата за региона, например, е 

съпроводено с поява в радио програми, съобщения в местния вестник и преглед на няколко 

истории от книгата в списание". Накратко, фондацията „Boermarke Essen en AAs“ се фокусира 

върху създаването на местно чувство за общност и самоактивация, за да се върне културният 

исторически пейзаж. По този начин те имат неформален подход към социалните събирания. 

 

Амстердам 

През януари 2010 г. местната власт в Амстердам прилага подход за участие на гражданите, за 

да ги ангажира в процеса на вземане на решения, като ги предизвиква за съвместно създаване 

и разработване на политики. Стартира се пилотен проект за събиране на мнение от 

гражданите, в който три въпроса за местната политика са представени като предизвикателства: 

• Как да решим проблема със съхранението на велосипеди в публичното пространство в 

Амстердам? 

• Как да преработим района на Червените фенери, за да се борим с престъпленията и да 

привлечем нов вид бизнес, за да може тази част на града да запази основния си 

еротичен характер? 

• Как да убедим собствениците на жилища не само да консумират енергия, но и да 

произвеждат (какви бизнес модели/мотивации могат да стимулират устойчивото 

потребителско поведение от собствениците на жилища?) 
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Местните власти получават около 250 идеи за съвместно разработване на проекти. В резултат 

на това някои от идеите са изпълнени. Резултатът показва, че събирането на идеи от 

гражданите е наистина интересен инструмент, ориентиран към потребителя. Той трябва по-

често да бъде прилаган от публичния сектор, тъй като наистина стимулира взаимодействието 

между гражданите и местните власти и допринася за по-голямата ангажираност  на 

населението по отношение на обществените въпроси. 

 

Фондация „Postzegelparken“ 

„Postzegelparken“ е фондация, която създава малки паркове на изоставени обекти, които 

трябва да се поддържат от жители и организации от района. Инициаторите на идеята твърдят, 

че основните ползи от тези паркове са повишеното социално сближаване и благоденствие, 

произтичащи от работата в сътрудничество. Фондацията проектира малки паркове, събира 

средства за създаването им и съветва по време на процеса на създаване. От самото начало те 

улесняват участието на околните жители. Финансирането идва от различни власти и от 

участващи предприемачи. Гражданите помагат за поддържането и проектирането на 

парковете.  Всеки парк има своя собствена идентичност.  В някой може да има игрище за 

скуош, в друг - търговски обект или малко езерце. Растителните видове никога не са еднакви. 

Всичко зависи от предпочитанията на участващите граждани и от това какво е възможно да се 

развива или изгражда в наличното пространство. Първият подобен парк се намира в индийския 

квартал на Амстердам. Там жителите са пожелали сгъваема маса, мини-градини за деца, 

шахматна дъска, павилион и домашно оборудване за обществени работилници. 
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Хърватия 

В Хърватия традиционните форми на гражданско участие в процеса на вземане на решения на 

местно ниво обхващат референдум, гражданска инициатива, съвещателни събрания, под-

общинско управление и консултативни срещи, докато новите инструменти за подобряване на 

легитимността на местните политики включват избор на кметове и референдум за отзоваване, 

засилване на ролята на местните кметове, независими участници в местната политика и  други. 

През 2012 г. са направени промени в Закона за местното самоуправление и администрация и 

по този начин е укрепен принципът на местната демокрация. Общинският съвет е длъжен да 

инициира референдум, ако това се изисква от 20% от гражданите на общината. В случай, че 

съветът не се съобрази с това искане, той бива разпускан и се провеждат нови избори. Съветът 

има право да изиска от Министерството на държавната администрация да контролира дали 

искането за референдум е подписано от най-малко 20% от местните граждани и дали въпросът 

за референдума е юридически валиден. Тези промени показват положителни стъпки в 

институционалния дизайн на местните референдуми, тъй като ролята на гражданите 

непрекъснато се увеличава: от неспособността им да поискат референдум в миналото до 

сегашната ситуация, където няма начин да се спре референдум, ако това се изисква от 

подходящ брой граждани. Истинският проблем за провеждането на местни референдуми в 

Хърватия обаче винаги е била високата квота за валидност, която не е променена. С други 

думи, за да бъде референдумът валиден и в резултат на това да е задължителен за общинския 

съвет, избирателната активност трябва да бъде повече от 50%, а повече от 50% от участващите 

гласоподаватели трябва да подкрепят предложеното решение. Това е изключително висок 

праг, особено като се има предвид факта, че националните референдуми са валидни 

независимо от избирателната активност.  

Гражданските инициативи както и консултативните срещи са въведени през 1993 г. със Закона 

за местното самоуправление и администрация и оттогава не са настъпили промени в тяхното 

правно регулиране. Ако 10% от гласоподавателите подпишат петиция, изискваща от общинския 

съвет да действа по някакъв начин, общинският съвет трябва да разгледа петицията в рамките 



                           

76 
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. 
 

на три месеца. Съветът обаче не е длъжен да я приеме, а просто да я обсъди и да информира 

вносителите й за решението си.  

Консултативните срещи се организират на ниво районни общини. Тяхната цел е да предоставят 

на общинския съвет мнението им по някаква тема на местно ниво, но общинският съвет не е 

задължен да приеме това становище. На практика както гражданските инициативи, така и 

консултативните срещи не се използват много често. 

Докато референдумите, гражданските инициативи и консултативните срещи са налични в 

хърватското местно самоуправление повече от 20 години, оттеглянето на избрани длъжностни 

лица е въведено с промените в закона през 2009 г. Тогава започва и избирането на общински 

власти, кметове и областни управители чрез избори. Един от аргументите за това 

нововъведение е да се увеличи избирателната активност. Успоредно с преките избори на 

кметове и областни управители е установена процедура за тяхното сваляне от власт. 

Развитието на процедурата за отзоваване е в два периода. Според закона през първите четири 

години от неговото съществуване (2009-2012г.), оттеглянето на пряко избрани 

кметове/областни управители е  възможно чрез референдум, който трябва да бъде одобрен от 

общинския съвет по предложение на 1/3 от неговите членове или по предложение на 

гражданите. Оттеглянето е валидно, само ако общата избирателна активност на референдума е 

поне 50% и повече от 50% са гласували в полза на оттеглянето. През втория период, след 2012 

г., с изменения в закона правилата са коригирани, за да се улесни изтеглянето. А именно, 

референдум трябва да се проведе, ако това се изисква от поне 20% от гражданите. Общинският 

съвет няма права да инициира референдума, но също така не може и да го отхвърли, ако това 

се изисква от съответния брой граждани. Той може само да поиска от Министерството на 

държавната администрация да контролира дали искането за референдум за отзоваване е 

подкрепено от съответния брой гласоподаватели. Квотата на избирателната активност за 

валидността на оттеглянето е намалена и отмяната е правно валидна, ако поне 1/3 от 

гласоподавателите са гласували на референдума и мнозинството от тях са гласували за 

оттеглянето. Досега пряко избран кмет или областен управител не е бил отзоваван. През 

първия период са проведени два референдума за оттегляне, но неуспешни. Въпреки че през 

втория период правилата за отзоваване са смекчени и квотата на избирателната активност е 

намалена, Министерството на държавната администрация не е получило нито едно искане за 
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контрол на такова отзоваване. Очевидно е, че промените в правната уредба не са стимулирали 

по-интензивното участие на гражданите. Това може да бъде обяснено по два начина. Първият 

е, че гражданите са доволни от работата на кметовете и областните управители и не виждат 

необходимост да ги сменят, а втората е, че културата на гражданското участие все още не е 

развита и гражданите използват само редовните избори и механизмите на представителната 

демокрация като начин за наказване на избраните длъжностни лица. 

В Хърватия има три нови механизма за гражданско участие, които заслужават внимание: 

младежки съвети, процедури за обществени консултации и участие в бюджетирането. 

Младежки съвети като консултативен механизъм за младите хора на местно ниво са създадени 

през 2007 г. със Закона за младежките съвети и изменени през 2014 г. Те се създават като вид 

консултативни органи на местно ниво. Целта им е привличане на млади хора за участие в 

местния обществен живот. Категорията на младите хора се отнася до лицата на възраст между 

15 и 30 години. До 2014 г. броят на членовете на младежките съвети може да варира между 5 и 

15 (трябва да бъде нечетен), докато според действащото законодателство този брой е 

увеличен до между 5 и 21, в зависимост от размера на местното население. Новият закон 

удължава мандата на младежките представители от две на три години. Осигуряването на 

финанси и други ресурси за младежките съвети е отговорност на местните и регионалните 

власти. Според анализ на Koprić (2011)15, проведен сред  72% от местните власти в Хърватия за 

периода 2007-2010 г., младежки съвети са създадени в 83% от областите, 74% от градовете и 

само 28% в районните общини. Следователно може да се посочи връзка с вида и размера на 

местната власт. Младежките съвети са най-вече установени в по-големи и градски местни 

единици. Според проучването като цяло има около 200 младежки съвета с около 2000 членове 

във всички местни единици в Хърватия. Някои от най-значимите проблеми, свързани със 

съществуването и функционирането на младежките съвети, са недостатъчната информираност 

на различните местни участници за ролята и потенциала на младежките съвети, обширна 

политизация, тъй като повечето от членовете на младежките съвети са членове на 

установените политически партии, но и политизиране в по-широк смисъл, липса на интерес от 

                                                           
15 Koprić, Ivan (2011a). Analiza podataka prikupljenih temeljem Obrasca o provedbi Zakona o savjetima mladih (Analysis of data about 
implementation of the Law on Youth Councils). Zagreb: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. 
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страна на младите хора, ниско ниво на млади хора като процент от населението и 

недостатъчен административен капацитет на местните власти.  

В Хърватия обществените консултации са предмет на няколко закона и други нормативни 

актове, като Законът за правото на достъп до обществена информация определя процедурата 

най-подробно. Всички органи на публичната власт, които включват местно и регионално 

самоуправление, трябва да публикуват на своите интернет страници план за нормативни 

дейности и план за обществени консултации, като уточнят очаквания срок за приемането му, 

начина на провеждане на консултации (публични дискусии, електронни консултации и т.н.) и 

очакваното време. Те също трябва да публикуват проекта на закон и друга нормативна уредба, 

по която ще се провеждат консултациите, да публикуват доклада след приключване на 

консултацията, с обратна връзка за получените коментари и предложения. Местните и 

регионални власти са свободни да избират инструмента за провеждане на консултации. Най-

често те използват публични дискусии и изпращането на коментари по електронен път или по 

пощата. Местните власти обикновено провеждат консултации относно актове за 

пространственото и екологичното планиране, тъй като законът ги задължава да го правят. 

Когато става въпрос за повечето други теми, липсват обществени консултации. Според анализ, 

извършен през 2015 г. (Đurman, 2016)16, правното задължение за провеждане на обществени 

консултации не се изпълнява от големите градове, а още по-малко от областите. Тъй като 

анализът включва само области и големи градове, които имат по-голям капацитет и ресурси от 

малките населени места и районните кметства, може да се заключи, че ситуацията там е още 

по-незадоволителна. Освен проблема с административния капацитет, налични са и 

недостатъци по отношение контрола от страна на централното управление, постоянна практика 

на избягване на интервенции в местната автономия. Това е така дори и в случаи на 

пренебрегване на законовите задължения от страна на местните власти и недоразвита култура 

на откритост на всички нива на системата на управление. 

Участието в бюджетирането е форма на участие на гражданите в подготовката и вземането на 

решения по местния бюджет. Режимът на участие на гражданите по този метод може да бъде 

от обикновена факултативна консултация до по-силно ангажиране на гражданите като 

                                                           
16 Đurman, Petra (2016). Europeizacija javne uprave i načelo otvorenosti. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. VII, 1/2016: 
342-373. 
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партньори на местните власти. Изследване, проведено от Džinić et al. (2016)17, показва, че 

практиката за включване на гражданите в бюджетирането в Хърватия на местно ниво е 

оскъдна. Има 8 града, които са въвели този прийом, но без активна ангажираност на 

гражданите при вземането на решения, най-вече разчитащи на възможността да представят 

предложения. Най-добрата практика на тази форма на участие на гражданите е разработена от 

град Пажин. Участието в бюджетирането е въведено като пилотен проект през февруари 2014 г. 

и продължава досега. Около 6,8% от местното население е участвало в процеса на вземане на 

решения за 0,4% от местния бюджет (около 40 000 евро). Гражданите най-напред са 

информирани чрез уебсайта, брошури, обучителни семинари в районни кметства и др. 

Процесът включва онлайн подаване на предложения в първата фаза, последвано от открита 

дискусия (форуми) на районно ниво по предложенията за дейностите по комунални услуги и 

вземането на решения за приоритетни малки комунални проекти.  

Участието в бюджетирането в Хърватия е на много начален етап и все още е слабо развито. 

Местните власти не са задължени да го провеждат.  Законът за правото на достъп до 

обществена информация само предвижда задължение за консултиране с обществеността при 

издаването на закони и други нормативни актове и документи, които се отнасят до интересите 

на гражданите, което също е много слабо прилагано от местните власти. Оставено на 

решението на местните политици, участието в бюджетирането все още не е въведено от голям 

брой общини. Общите проблеми включват липса на интерес от страна на гражданите, липса на 

политическа воля на местните власти и нисък капацитет по темата от заинтересованите страни. 

Ето защо, въпреки някои добри примери, тази форма на участие на гражданите все още е 

качествено и количествено далеч от това да бъде институционализирана и използвана като 

инструмент за съвместно участие, основана на партньорство и активна ангажираност на 

гражданите. 

 

                                                           
17 Džinić, Jasmina, Murray Svidroňová, Mária, Markowska-Bzducha, Ewa (2016). Participatory Budgeting: A Comparative Study of Croatia, 
Poland and Slovakia. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, IX (2016): 31-56. 
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Петриня 

Проектен екип от пет човека, наети от Центъра за граждански инициативи, провежда проект за 

развитие на общността в Петриня. Това е град, който е включен в областите със специална 

държавна загриженост, идентифицирани от властите. Това са общности, разрушени от войната 

от 1991 до 1995 г. Петриня е на около час път от столицата Загреб и има 23 413 жители. Там 

екип от двама работници от Центъра за граждански инициативи, подпомагани от местен 

социален работник и двама младежки работници, си е поставил за цел да допринесе за 

развитието на общността, използвайки нови методи за подобряване на качеството на живот в 

местните общности. 

За Петриня ключова последица от войната е напускането на много отдавна пребиваващи и 

пристигането на нови заселници. Така днешните статистически данни за населението на града 

показват, че 42% от населението остава от преди войната, докато 58% са пристигнали и са се 

заселили в района след това. Местната икономика е почти изцяло разрушена по време на 

войната и днес разчита главно на месокомбинат „Гаврилович”, един производител на тухли, 

една мебелна компания и доставчика на местния обществен транспорт. В града има три 

основни училища, една детска градина и една гимназия. Всяка година около 200 деца не могат 

да посещават детска градина или училище, а родителите им остават вкъщи, за да се грижат за 

тях. В Петриня функционира и висше учебно заведение за педагози, в което се обучават 400  

студенти. 

Градът е разделен на четири квартала. Статистически данни и доклади от граждани сочат, че в 

4-ти район (известен като Ceško  selo или Чешко село) има по-висока детска престъпност, 

вандализъм в училище, семейно насилие и нетърпимост сред съседите, отколкото в останалите 

части на града и че инфраструктурата му е слабо развита. Този район е избран за пилотната 

фаза на проекта. Първата стъпка е профилирането му. Той има 2800 жители, почти една трета 

от тях са под 18 години, а 300 са над 65 години. Главната му улица е разположена на главния 

областен път, водещ към столицата на областта Сисак. Този път разделя района на две, а 

поради големия трафик комуникацията между двете страни на улицата не е лесна. В областта 

няма важна публична сграда - няма детска градина, няма училище, църква, здравна институция 
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и поща. Освен това районът не е свързан с централната канализационна система и околността 

все още е минирана. 

За да получи по-добра представа за това какво мисли местното население за живота в тази 

общност, екипът на проекта провежда проучване сред 175 жители - мъже и жени, 

представляващи младежта, хората в активна възраст и възрастните, както и работещи и 

безработни. Резултатите показват,  че 51% от респондентите смятат, че животът в областта е по-

лош, отколкото в други части на Петриня.  Като предимства живеещите там посочват факта, че е 

спокоен и тих квартал, има зелени площи и е в близост до центъра и столицата на областта. 

Основните недостатъци се наблюдават в инфраструктурата: няма канализационна система (73% 

от респондентите); липсват съоръжения и събития за младите хора (36%); неасфалтирани 

улици (12%) и липса на детска градина (16%). 

Екипът на проекта подкрепя създаването на местна работна група, съставена от 15 членове на 

общността, които формират представителна извадка от населението. Работната група и екипът 

на проекта се срещат ежемесечно, а подгрупите се събират ежеседмично. Те са съставени от 

четири до седем членове на общността, така че действителното членство в работната група е 

приблизително 100. На една от първите месечни срещи визията за района е обсъдена и решена 

въз основа на анализ на проблема. Освен това са идентифицирани целите и дейностите на 

проекта. Служителите на Центъра за граждански инициативи провеждат презентации по 

различни теми, свързани с развитието на общността - анализ на общността, профил на 

живеещите, оценка на нуждите, въпроси, свързани с равенство между половете, планиране на 

действия и др. Анализът разкрива две ключови групи от проблеми: инфраструктурата 

(канализационна система, детска градина, мини) и междуличностните отношения 

(нетолерантност сред съседите). Въпреки факта, че при анализа на проблема доминират 

инфраструктурните предизвикателства, членовете на работната група решават, че 

междуличностните отношения са по-важният проблем, който трябва да бъде решен. Те правят 

този избор, защото вярват, че биха могли да повлияят на промените в отношенията между 

гражданите по-ефективно, отколкото ако се опитват да подобрят инфраструктурата, което често 

изисква високо ниво на финансови инвестиции. Освен това докладите от училището показват, 

че децата от квартала са по-склонни към поведенчески разстройства в сравнение с другите 

деца и че е по-вероятно да бъдат въвлечени във вандализъм. 
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По време на войната и непосредствено в следвоенния период в Петриня е имало голямо 

изместване на населението, включително и в 4-ти район. Част от хората са напуснали района, а 

някои от новите заселници заемат празните им къщи. Въпреки факта, че са изминали 15 

години, старите и новите жители не са се опознавали и се е появила празнина между тях. Тя по 

същество е проблем на неприемането на различни култури, тъй като макар всички да са 

хървати, „старите“ и „новодошлите“ имат различни подходи към живота и много различни 

традиции. 

В ежедневния живот в града и областта тази пропаст се проявява като липса на учтивост и 

грижа. Хората се подминават на улицата, без да се поздравяват. Те живеят на една и съща 

улица без да се познават. В квартала е ясно, че една от основните причини за това, че хората не 

се познават, въпреки че са съседи, е, че няма помещения за срещи - няма площад, църква или 

читалище, където хората могат да се събират и говорят. Освен това не се организират дейности, 

които да позволяват на хората да се опознават по-добре,  да развият дух на общността и 

чувство за принадлежност към квартала. 

С оглед на гореизложеното, работната група решава, че целта на проекта ще бъде да се засили 

сътрудничеството, взаимното познаване и приемане на различията и да се развие чувство за 

общност в населението на 4-ти район. Пилотната фаза продължава 18 месеца - от юли 2010 г. 

до декември 2011 г. Специфичните цели са определени от работната група, както следва: да се 

увеличи броят на възможностите за жителите на 4-ти район да се опознаят помежду си чрез 

публични събития, организирани в областта за период от 18 месеца и за предоставяне на 

пространство, което да позволи на жителите на 4-ти район да се срещат. Планът за действие 

включва много дейности, включително обществени мероприятия като дни на хляба, ден на 

отвореното училище, традиционно изложение за хранителни продукти, барбекю на реката и 

състезание с лодки, изграждане на детска площадка, спортни турнири и създаването на уеб 

сайт. Откриването на начално училище също се очаква да се превърне в редовно място за 

срещи на гражданите. Първите дейности включват организиране на няколко събития, 

включително маскарад, битпазар и подготовка на продукти за коледен базар. Екипът поема по-

голямата част от организационната работа, но скоро това води до умора, чувства на ползване и 

гняв към членовете на общността. По време на една от проектните срещи всички служители 

съобщават, че жителите са твърде пасивни, недостатъчно мотивирани, за да бъдат активни и 
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нежелаещи да влияят на промяната в общността. Екипът на проекта получава помощ от 

ръководството за реорганизация на работата в екип. Решено е, че вместо целият екип да 

работи с голямата група, трябва да се раздели на работни групи, които да работят с подгрупи. 

Месец по-късно броят на включените граждани от общността се утроява. Бавно, но сигурно 

общността поема собствеността върху проекта. Впоследствие те успешно организират спортен 

турнир (147 души участват в различни традиционни спортове), някои събития за продажба и 

действия по почистване на площите около бъдещето читалище. Две подгрупи успешно 

представят предложения до фондацията на местната общност, което е окуражаващо за 

продължаването на проекта. Разработването на уеб страница създава ново „публично 

пространство“ за информиране на членовете на общността за дейностите по проекта. Един 

млад човек поема подгрупа на уеб страниците и започва да записва дейностите, които се 

провеждат в квартала. Той решава да създаде й младежка група в Петриня с няколко свои 

приятели (някои от които живеят в 4-ти район, а други не).  Тя е регистрирана през декември 

2010 г. Оттогава броят на младите хора, участващи в дейностите на новата организация, 

значително се увеличава. Групата работи по възстановяването на стара сграда, която се 

превръща в младежки и обществен център с разнообразни възможности и дейности за 

младите хора в Петриня, включително творчески работилници, хип-хоп класове, фитнес, 

компютърни уроци, обучения за младежки лидери и други дейности, основани на техните 

нужди. Младежката група създава и документален филм за живота на младите хора в района и 

химн на квартала. 

Проектът е подкрепен от Центъра за граждански инициативи, преподаватели от университета 

„ХАН“ в Холандия, училището за обществени работници в Ниймеген, Холандия. Финансиран е 

от програма „Матра“ на Министерство на външните работи на Холандия. Центърът за 

граждански инициативи предоставя двама професионални работници в общността на непълно 

работно време за проекта. Общината на Петриня постепенно се включва в проекта и осигурява 

финансова и логистична подкрепа. Общинският съвет е впечатлен от степента на мотивация за 

промяна и готовността да работят за развитието на общността на участващите граждани.  

Налични са и проблеми, които възникват в процеса на изпълнение на проекта.  Например, има 

разногласия между по-възрастните членове на работната група и младежи. По-възрастните 

членове на общността искат признание от по-младите за общностните им ангажименти в 
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миналото, нещо, което младите хора не желаят да предложат, тъй като предпочитат да се 

съсредоточат върху бъдещето. Хората, които обитават квартала от по-отдавна пък смятат, че 

имат по-голямо право да решават за живота в общността, въпреки че „новодошлите“ живеят 

там вече от 15 години. 

Общността не е готова да говори открито по тези чувствителни въпроси или за нетърпимостта 

между съседите в общността. Създавайки подгрупи според интересите на членовете им, 

подобни дискусии биват улеснени. Създадени са четири подгрупи - група за уеб страницата, 

инфраструктурна група, група за творчески инициативи и група за мониторинг и оценка. Тя е 

съставена от един от наетите по проекта служители и трима представители на общността. Те 

създават инструменти за оценка на всяка проектна дейност и ги прилагат. Резултатите от 

текущата оценка на проекта показват, че гражданите на 4-ти район са доста щастливи и 

ентусиазирани от организираните по проекта развлечения.  

Проектът има редица дългосрочни резултати. Първо, група млади хора, младежки доброволци, 

участвали в проекта, решават да се организират официално и да създадат своя собствена 

организация, наречена C.R.E.E.D. Скоро след регистрацията организацията започва да подава 

проектни предложения на град Петриня и на програмата „Младежта в действие“ на ЕС с 

положителни отговори. Те вече са успели да наберат средства за създаването на младежки 

обществен център в Петриня. 

Второ, ръководителят на общинския съвет съобщава, че е очевидно, че гражданите са по-

активно ангажирани с въпросите на общността и са придобили знания за местното набиране на 

средства. Събрала се е група жени за провеждане на два нови проекта в областта, финансирани 

от фондацията на града и местната общност. И двата проекта включват участие на местни 

граждани (възстановяване на читалището и почистващи дейности в квартала). Интересно е, че 

гражданите, представляващи различни културни и етнически произход, също работят заедно в 

проекта, което показва, че целите на проекта са изпълнени. 

Трето, една от подгрупите работи по стратегия за увеличаване на доходите на жените в 

квартала. Това води до нова дейност, а именно производство на традиционни регионални 

сувенири на Петриня и продажбата им на местни панаири. Набраните средства се 

реинвестират в бизнеса. Тази група от жени стартира безплатна творческа работилница за деца 
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с цел да им предостави нови и позитивни начини за използване на свободното време, като по 

този начин прекарват по-малко време на улицата и в кафенетата. 

Четвърто, макар че решаването на проблемите около канализационната система не е изрична 

част от проекта, той насърчава местните власти да поставят въпроса в дневния ред на 

заседание на общинския съвет. Той решава да кандидатства за средства от ЕС за решаване на 

проблема с канализационната система в целия град. Към момента канализационната система в 

Петриня е в процес на изграждане.  

 

Сисак 

Една от най-добрите практики, която увеличава участието на групите в неравностойно 

положение в процеса на вземане на решения, е проведена в Хърватия. Комисията за хората с 

увреждания в град Сисак е създадена на 7 октомври 2013 г. в съответствие с препоръките на 

Националната стратегия за изравняване на възможностите за хора с увреждания и на други, 

свързани национални и международни документи. Целта на комисията е да се създаде местна 

стратегия, която да предостави възможности за прилагане на националната стратегия на 

местно ниво, да я наблюдава, да съдейства за изпълнението й и да защитава правата на хората 

с увреждания в Сисак. Комисията заседава най-малко веднъж на три месеца в кметството на 

град Сисак, но много често всеки месец. Първата и основната цел винаги е да се създаде 

стратегия, следвана от съгласувана методология, да се наблюдава прилагането й и да се 

препоръчат необходимите подобрения, като се защитават правата на хората с увреждания. 

Организациите на хората с увреждания са основният компонент в работата на Комисията 

поради ежедневния им контакт с целевата група. Асоциацията на хората с увреждания в Сисак 

предлага мерки, препоръки и подобрения, докато град Сисак е отговорен за прилагането им в 

партньорство с комисията. Информирането и общуването с лица с увреждания са от решаващо 

значение за комисията, както по отношение на събирането на подходящи данни, така и за 

повишаване на осведомеността на по-широката общност за предизвикателствата пред тях. 

Препоръките на лицата с увреждания се събират непрекъснато, като се използват различни 

инструменти като интервюта, фокус групи, кръгли маси, доклади на организации на 

гражданското общество, проучвания на документи и други подобни. 
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Предимства 

• Фокусиран и специфичен подход - пряко участие на населението в нужда от 

определени политически мерки, където те директно предлагат мерки, препоръки и 

действия за подобрения. 

• Систематичен механизъм, разработен в пряко сътрудничество с бенефициентите и 

приет като местен механизъм/политика, която се използва ежегодно (т.е. 

институционализиране на механизма). 

• Процес на вземане на решения, базиран на доказателства, с конкретна методология за 

събиране и обработка на данни. 

Недостатъци 

• Насочен само към групи в неравностойно положение. 

• Комисията няма бюджет за изпълнение на всички инициативи. 

• Времеемко. 
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Швеция  

В Швеция съществуват три демократични нива: национално, регионално и местно. Тя е 

разделена на 290 местни общини (вариращи от най-голямата - Стокхолм с близо 900 000 

жители,  до най-малката  - Бюрхолм - с едва 2500 жители) и 21 областни съвета, които включват 

районите на Готланд, Халланд, Вестра Готаланд и Сконе. Няма йерархична връзка между 

общините, областите и районите, тъй като всички имат свои собствени самоуправляващи се 

местни власти, отговорни за различни дейности. Единственото изключение е Готланд, остров в 

Балтийско море, където общината има също отговорностите и задачите, които обикновено се 

свързват с областния съвет.  Настоящият Закон за местното самоуправление, който влиза в сила 

през 1992 г., определя ролите на общините, областните съвети и районите, както следва: 

• Общините са отговорни за въпроси, свързани с жителите и непосредствената им среда. 

• Основната задача на областните съвети и райони е здравеопазването. 

• Шведският парламент, който има 349 членове, е върховният орган за вземане на 

политически решения в Швеция. 

Общинските и областните съвети/районните събрания са най-висшите органи за вземане на 

решения на местно и регионално ниво. Всички събрания са открити за обществеността. Между 

заседанията, въпросите се управляват от изпълнителен комитет. В международен контекст, 

Швеция има дългогодишна традиция на демокрация и прозрачност. Например, в продължение 

на повече от 250 години, Швеция има закони за свобода на информацията, които позволяват 

на гражданите да имат достъп до повечето правителствени данни, с изключение на случаи на 

конфиденциалност на правителството или неприкосновеност на личния живот. 

В Швеция съществува традиция на самоуправляващи се общини с права на пряко данъчно 

облагане, което им позволява да оформят своите дейности въз основа на местните нужди, а не 

на националните приоритети. Въпреки това, централното правителство упражнява контрол 

върху много дейности чрез законодателство и поставяне на цели. Общините са отговорни за 

цялото образование (с изключение на висшето образование), всички грижи за възрастните и 

социалните нужди, както и за техническата инфраструктура, свободното време и културата. С 

други думи, общините отговарят за всички основни въпроси, които засягат местните жители и 
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където гражданите имат непосредствен интерес да влияят върху решенията. Швеция е 

държава с  представителна демокрация, в която гражданите гласуват за партии, които сами 

избират кой ще заема изборните постове. 

Страната е един от пионерите във въвеждането на дигитални системи за административни и 

други цели. В общините това започва през 70-те години на миналия век чрез въвеждането на 

мейнфрейм компютърни системи. През годините дигиталната инфраструктура продължава да 

се развива. Понастоящем 93% от населението на Швеция има достъп до интернет, а 67% 

използва социални медии. Съществуват 14,5 милиона мобилни абонамента за население под 

10 милиона. 

Салар (SALAR) е създаденa през 2007 г. като организация-член на всички общини и областни 

съвети. Тя се организира от конгрес, съставен от избрани представители от общините и 

областните съвети. Салар има за цел да развива гражданското участие в общините и 

областните съвети и да гарантира, че резултатите от това участие ще повлияят на решенията и 

управлението. Подходът на Салар е да разпространява и увеличава знанията, да вдъхновява 

своите членове и да тества работни методи заедно със заинтересованите общини. Салар 

предлага на общините и областните съвети възможността да участват в различни мрежи. Тя 

разполага с  „чисти” мрежи за знания за представители на администрацията, които искат да 

получат по-добра представа за дадена област. Те организират срещи, в които експерти с 

различни виждания за гражданското участие обсъждат въпроса, допринасят за темата и канят 

други експерти в тази област (често международни) да споделят своите знания. 

За да могат гражданите да имат добри възможности за участие и влияние, те трябва да получат 

ясна и точна информация.  На уебсайтовете на общините се предоставя много информация, но 

тя е представена през призмата на местните власти.  Това увеличава риска, общината да бъде 

обвинена, че има скрити програми и не е прозрачна с цялата налична информация. 

В процеса на участие е необходимо той да бъде отворен от самото начало, като се представи 

целият процес с всичките му стъпки и възможно най-много информация, колкото е възможно 

по-рано. В процеса на участие в бюджетирането в община Насьо, прозрачността се поддържа 

чрез блог на проекта. През годините Салар подчертава многобройните ползи, които 

предоставят електронните решения. Те са на разположение денонощно и дават на гражданите, 

които не могат физически да присъстват, възможност да участват. Широкото използване на 
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интернет предоставя нови възможности за разпространение на информация и за увеличаване 

на гражданското участие. 

В Швеция има около 25-30 общини и няколко областни съвета, които предоставят възможности 

за подаване на електронни предложения или електронни петиции. Вероятно има още толкова 

общини, които имат дигитален граждански панел. Няколко от общините, които през годините 

са тествали модела на участие в бюджетирането, са използвали дигитални решения за 

събиране и представяне на предложения и гласуване, но повечето от тях също са провели 

паралелен процес „лице в лице“. 

Всички шведски общини присъстват във Фейсбук, а много избрани представители са активни и 

в социалните медии. Това естествено увеличава техния контакт с гражданите, но рядко се 

осъществява по систематичен или структуриран начин. 

Между 2008 и 2011 г. Салар получава подкрепа от централното правителство за разработване 

на електронни инструменти за гражданско участие. Разработени са редица инструменти, с 

които да симулират бюджети, да визуализират предложения за бюджета на гражданите, както 

и инструменти за чат и дискусии. Някои разработчици са създали инструменти за граждански 

панели и електронни предложения. Инструментите са разработени в отворен код и в момента 

се предоставят предимно от компаниите, които са ги създали.  

 

Насьо 

В продължение на няколко години, шведската община Насьо работи, за да гарантира, че 

гражданите на периферните градове и села ще имат възможност да влияят на изразходването 

на общинския бюджет.  Едно от предизвикателствата е да се включат активно местните жители. 

Другото е да се гарантира, че всеки има еднакво влияние върху това как се харчат парите. 

Когато общината започва работа по дигиталното участие в бюджетирането, става по-лесно за 

гражданите да се включат. Процесът става по-прозрачен и всички жители получават една и 

съща възможност да участват и влияят.

От 2010 г. Насьо се стреми да предоставя на гражданите в общинската периферия, влияние 

върху изразходването на част от общинския бюджет. За да постигне това, общината 

първоначално си сътрудничи с представители на местното гражданско общество. Тези 
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представители поемат отговорността да открият какви нужди съществуват във всяка общност. 

Те играят важна роля в приоритизирането на предложенията, които са изпратени и 

определянето на това как трябва да се използват средствата, отпуснати за всяко място. След 

няколко години много от ангажираните представители на гражданското общество смятат, че 

процесът им дава твърде голяма отговорност и влияние по отношение на другите, които 

живеят и работят в района. Те също така смятат, че процесът е твърде трудоемък за тях. 

Когато възможността за влияние върху част от бюджета се разширява отвъд заинтересованите 

страни на гражданското общество към по-широк кръг граждани, общината иска да намери 

нови начини на работа, които биха позволили по-широко участие. Те също така искат да 

развият процес, който е по-бърз и по-ефективен. Поради тези причини е разработен дигитален 

блог.  

Преходът към така нареченото дигитално участие в бюджета повишава способността на 

местните жители да влияят пряко върху него. Процесът става по-отворен и прозрачен. 

Местното гражданско общество все още е активно в работата. Те дават ценен принос, 

например, когато се организират местни събития около участието в бюджетирането.  

Процесът на участие в бюджетирането работи като позволява на всеки, който живее и работи в 

местната област, да представи предложения за това, за което смята, че трябва да се използват 

парите. Предложенията могат да се подават директно в интернет, чрез писма или на местни 

събития. Около половината от представените предложения са публикувани в интернет. След 

като бъде получено предложение, общината се свързва с лицето, което е представило 

предложението, за да го разбере по-добре и  да оцени разходите по него. 

За да може дадена идея да бъде включена като официално предложение, за което да се 

гласува, то трябва да се отнася за подобряване на физическата среда, която: 

• допринася за привлекателността, идентичността, сигурността или бъдещото развитие 

на района; 

• е ново място за срещи или подобрява съществуващо място за срещи в района; 

• е подходяща за широк кръг потребители или може да се използва от възможно най-

много хора; 

• да се нуждае от разходи до максимум 200 000 шведски крони (приблизително 20 000 

евро). 
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Всички предложения с одобрени разходи се качват в блога. Те са маркирани на дигитална 

карта, с маркер за местоположение и по-подробно описание. Също така е възможно да се 

следват различните стъпки от подаването на предложения до окончателното решение на 

местната власт за това как ще се използват парите. 

Предложенията се подреждат по приоритет, като на всеки гражданин се дават три гласа за 

разпределяне между подадените предложения. Гласуването се извършва главно на уеб сайта, 

но има и възможност за гласуване и с писмо. Има и срещи „лице в лице“ с цел увеличаване на 

участието. 

До момента са подадени общо 62 предложения от три области, в които е проведено пилотно 

дигиталното участие в бюджетирането. Средно 26% от местните жители участват. В областта, в 

която участието е най-високо, 43% участват. Заявената цел за участие е 25%. 

Някои от предложенията, за които жителите гласуват и които в момента се разработват, са нова 

рампа за велосипеди и скейтборд, създаването на детска площадка, инсталиране на 

осветление на местна спортна пътека и създаването на езерен парк, където много местни 

жители държат своите лодки. 

Факти за участието в бюджетирането в община Насьо: 

• През периода 2016 - 2020 г. 500 000 SEK ще бъдат разпределени по области, в две 

отделни стъпки чрез участие в бюджетирането. 

• Всеки, който живее и работи в  областта, може да подаде предложения за 

използването на парите и/или да гласува за подадени предложения чрез дигитален 

инструмент. 

• Всеки гражданин получава три гласа, които да разпредели между едно, две или три 

предложения. 

• През 2016 г. гражданите подават 58 идеи за развитие. 

• През 2017 г. гражданите подават 120 идеи за развитие. 

• 50% от идеите са подадени през цифровия инструмент. 
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Заключение 

Европейските стандарти за гражданско участие в процеса на вземане на решения се развиват 

значително през последните години. Правото на участие е подчертано в множество 

обвързващи и необвързващи документи, а европейските стандарти ясно утвърждават идеята, 

че участието е право, което трябва да се регулира и прилага, а не да се оставя на добрата воля 

на вземащите решения. Правилата предвиждат широк кръг от въпроси, които трябва да бъдат 

приложени от държавите, за да се улесни гражданското участие: напр. достъп до информация, 

равенство на всички индивиди, признаване на съществената роля на НПО,  възможност за 

участие на групи в неравностойно положение, особености на участието в процеса на вземане 

на решения в областта на околната среда и благоприятна правна рамка. Правото на участие в 

обществените дела е за всички, без да се правят разлика или необосновани ограничения. Всяко 

заинтересовано лице, пряко или чрез организация, трябва да може да допринесе за 

разработването на политики и законодателство.  

Държавите определят и прилагат широк кръг правила, свързани с участието на гражданите в 

процесите на вземане на решения. Те създават рамка за включване на обществеността и 

въвеждат правила, които спомагат за повишаване на прозрачността и по-широкия достъп. 

Правилата и принципите се включват в различни видове документи, тъй като някои от тях са 

правно обвързващи, други не. Проведеното проучване доказва, че за да се гарантира 

успешното и ефективно прилагане, е важно да се включат правно обвързващи гаранции за 

гражданско участие. 

Предприемането на преки и непрекъснати действия, които да повлияят на развитието на 

техните общности от страна на гражданите отключва огромен демократичен потенциал. Това е 

граждански резервоар за идеи, енергия и ангажимент, който може да направи много за 

подобряване на местните общности, социалния живот и за демокрацията като цяло. 

Гражданското участие влияе върху качеството на обществените услуги, укрепва уменията за 

използване им и гарантира, че обществените нужди са изпълнени. Местното самоуправление 

дава възможност на гражданите и местните власти да си взаимодействат. В този процес най-

важният въпрос не е колко граждани са участвали, в каквато и да е дейност на местно ниво, а 
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дали е представено изцяло мнението на гражданите. Ефективността при предоставянето на 

местни обществени услуги не е възможна, ако гражданите не знаят какво да очакват от 

местното самоуправление и ако местните власти, предоставящи услугата, не знаят какво 

очакват гражданите от обществените услуги. 

Най-важните принципи относно гражданското участието са: 

• участие в събирането и канализирането на мненията от всички заинтересовани страни;  

• доверие и откритост, като честно взаимодействие между участници и сектори; 

• отчетност и прозрачност, както от НПО, така и от местната власт на всички етапи; 

• свобода за гражданите да преследват своите цели, решения и дейности; 

• недискриминация, равно третиране на всички лица, включително малцинствата, хората 

в неравностойно положение, уязвимите или маргинализираните лица или групи, които 

желаят да участват. 
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Препоръки 

 

1. Овластяване 

Овластяването в различни форми е от ключово значение за включването на гражданите в 

процеса на вземане на решения. Гарантираната законово възможност за гражданско участие 

без подкрепа за използването й е толкова безполезна, колкото и пълната й липса. Както 

гражданите, така и местните власти често нямат компетентност и увереност, за да се 

възползват максимално от съществуващите възможности за участие и консултации. Често 

правната и институционална среда формално подкрепя гражданското участие, но социалният 

климат, културата и традициите представляват сериозни пречки. Има нужда от  обучение и 

изграждане на капацитет във всички заинтересовани страни в местната демокрация в 

специфични области като управление, механизми за включване на гражданите в процеса на 

вземане на решения, преодоляване на конфликти, подходи за вземане на решения и 

стратегическо планиране. 

 

2. Инфраструктура 

Гражданското участие е невъзможно без правна и институционална инфраструктура. 

Наличието или липсата на признати и функциониращи канали за индивидуално и/или 

колективно консултиране и участие, правни условия и разпоредби, регулиращи достъпа до 

информация, консултации и участие, наличието на професионална подкрепа за процесите на 

развитие на общността под формата на социални и обществени работници, съответните 

организационни мрежи и граждански сдружения, определят как волята на гражданите да 

участват в процеса на вземане на решения се превръща в действие.  

 

3. Подход 

Въпросът за това как да се ангажират гражданите не е вторичен. Всъщност изглежда, че 

подходът за повишаване на участието на гражданите в процеса на вземане на решения често е 

по-важен дори от съществуването и ефективността на наличната за него инфраструктура. Без 
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съмнение, широко разпространеното желание за промяна и ясно изложените  принципа са 

важни отправни точки и именно тук въпросите на подхода имат ключово значение. Ако 

основната цел е засилена ангажираност на гражданите, тогава използваният подход трябва да 

бъде приобщаващ, тъй като в противен случай всяко действие ще бъде слабо по отношение на 

легитимността и доверието. Следователно, процесите на развитие на общността и на местното 

гражданско участие трябва да започнат „отдолу нагоре“, от местни проблеми и нужди, и трябва 

да включат най-засегнатите хора по един всеобхватен, видим и прозрачен начин. Много често 

това изисква творчество, откритост към другите и желание за взаимодействие с хора „лице в 

лице“. И докато процесите на гражданско участие, включващи организиране и развитие на 

общността и застъпничество, първоначално често се занимават с „действия“, опитвайки се да 

постигнат нещо, в основата на техния успех е съзнателно усилие за колективно обмисляне на 

общите проблеми. 

 

4. Външна подкрепа 

Външната подкрепа играе много важна роля за възникването, ефективността и устойчивостта 

на усилията, насочени към повишаване на гражданско участие на местно ниво. Тя може да 

бъде под формата на морална подкрепа или одобрение от обществени фигури, медийно 

внимание и желание за обективно обсъждане на проблемни въпроси, техническа експертиза и 

развитие на компетенции или финансиране. Някои от тези ресурси могат да бъдат намерени в 

рамките на дадена общност - сред гражданите, които желаят да участват, чрез техните лични и 

професионални мрежи, както и в публичните институции, медиите, бизнеса и гражданското 

общество на местно ниво. Въпреки това, тези ресурси често са ограничени и достъпът до 

специализирани механизми за подкрепа от други места става важен за успеха на гражданското 

участие. 

 

5. Сътрудничество 

Друг ключов аспект е степента, до която сътрудничеството и изграждането на партньорства са 

фактор за успеха на усилията за гражданско участие. Кооперативните отношения се развиват на 

много различни нива. Важна първа стъпка към напредък в гражданското участие е 

обединяването на гражданите, обхващащо различни социални групи, интереси и поколения. 
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Това обикновено се постига само при наличието на всеобхватни кауза или проблем, които са 

достатъчно убедителни за много граждани и ги обединяват въпреки другите различия и ги 

мобилизират да участват в съвместни действия. Вторият фактор за успех е партньорството с 

други заинтересовани страни в различни населени места на национално и международно 

ниво, които се занимават с подобни проблеми. Това създава възможности за взаимно 

обучение и обмен на опит, които могат да обогатят начините на действие, предприети от 

отделните местни инициативи, да ги направят по-ефективни и да им дадат по-голям шанс за 

успех. 
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