
  
 
 

Проект  „Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по 
формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-
2.009-0205-C-01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 
www.eufunds.bg 

1 / 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАН ТРЕЙНИНГ” 

 

ГР. СОФИЯ, 25 ЮЛИ 2019 г. 

  

ПРОУЧВАНЕ 
на добри практики в 5 държави от ЕС-15 

 
Изготвен по Дейност 1 от услугата, в изпълнение на Договор № 1/ 31.05.2019 г., 

сключен между Сдружение „Български Младежки Форум“ и Сдружение „Балкан Трейнинг“ 

СДРУЖЕНИЕ 
„БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ“ 

 

Проект: „Повишаване ефективността от участие на граждански 
организации и общественост в процеса по формиране, 
изпълнение и мониторинг на младежки политики и 

законодателство“, финансиран от Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд, с бенефициент Сдружение 

„Български Младежки Форум“ 
 

Изпълнение на услуга с предмет: „Изготвяне на Анализ на 
процеса на провеждане на обществени консултации свързани с 

формирането, изпълнението и мониторинга на младежки 
политики чрез проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-

15“ 



  
 
 

Проект  „Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по 
формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-
2.009-0205-C-01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 
www.eufunds.bg 

2 / 43 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

I.  ВЪВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 3 

II.  СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ ................................................................................. 5 

III.  СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ И ГРАФИКИ ...................................................................... 5 

IV.  ИЗБОР НА 5 ДЪРЖАВИ ОТ ЕС-15 .................................................................................................. 6 

1.  АВСТРИЯ ..................................................................................................................................................... 7 

2.  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ........................................................................................................................................ 7 

3.  ИРЛАНДИЯ .................................................................................................................................................. 8 

4.  ФРАНЦИЯ .................................................................................................................................................... 9 

5.  ФИНЛАНДИЯ ................................................................................................................................................ 9 

V.  АВСТРИЯ ................................................................................................................................. 11 

1.  АВСТРИЙСКИ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ .................................................................................................................. 11 

2.  ОНЛАЙН АНКЕТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ .................................................................................................. 14 

VI.  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ .............................................................................................................. 16 

1.  МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ................................................................................. 16 

2.  ПРОЕКТ „МОЕТО ОБЩЕСТВО“ ...................................................................................................................... 19 

VII.  ИРЛАНДИЯ ............................................................................................................................. 21 

1.  МЛАДЕЖКИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЛЕДУЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ........................................................................... 21 

2.  НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ ................................................................................................................ 24 

VIII.  ФРАНЦИЯ ............................................................................................................................ 26 

1.  ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ ......................................................................................................... 26 

2.  КРЪГЛИ МАСИ ПО ОКОЛНА СРЕДА „GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT“ ............................................................... 30 

IX.  ФИНЛАНДИЯ .......................................................................................................................... 33 

1.  ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ NUORTENIDEAT.FI ............................................................. 33 

2.  ПЛАТФОРМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ OTAKANTAA.FI .......................................................................... 37 

X.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................. 42 

XI.  ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ ......................................................................................................... 43 



  
 
 

Проект  „Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по 
формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-
2.009-0205-C-01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 
www.eufunds.bg 

3 / 43 
 

I. Въведение  

Настоящото Проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15 е разработено 

въз основа на Договор № 01 / 31.05.2019 г., сключен между Сдружение „Български 

Младежки Форум“ и Сдружение „Балкан Трейнинг“, в изпълнение на Дейност 1 

„Проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15“ от услуга с предмет: „Изготвяне 

на Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации свързани с 

формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики чрез проучване 

на добри практики в 5 държави от ЕС-15“, по проект BG05SFOP001-2.009-0205 

„Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в 

процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и 

законодателство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014 - 

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Проучването обхваща европейския опит при провеждане на обществени 

консултации и участието на гражданското общество при формирането на политики в 

областта на младежта и други области на социално-икономическия живот. 

Целта на проучването да бъдат изследвани 10 броя добри европейски практики, 

както за провеждане на обществени консултации, така и за провеждане на младежки 

политики с участие на гражданското общество.  

Изследваните практики ще послужат за изпълнението на Дейност 2 от услугата 

(„Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации, свързани с 

формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики. Отправяне на 

препоръки към процеса по формиране, осъществяване и мониторинг на младежки 

политики“), както и за последващите дейности в обхвата на проекта. 

Проучването на добри практики в 5 страни от ЕС-15 е основополагащо за проекта 

и ще допринесе за постигането на някои от специфичните цели на проекта. Сред тях 

са повишаването на ефективността на процеса по формиране, изпълнение и 

мониторинг на младежки политики, както и участието на целевите групи по проекта 
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(граждански сектор и администрация) при формирането на политики в конкретна 

област, каквато е младежта. 

Общата цел на услугата е да акцентира вниманието на целевите групи от проекта 

- гражданските организации, обществеността и административните органи, как да 

подобрят процеса на формулирането, изпълнението и мониторинга на политики. 

Изпълнението на услугата също така ще допринесе за постигането на основните 

специфични цели на проекта: 

 повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите при 

формирането и прилагането на младежки политики; 

 легитимност на мотивите за вземане на дадено властническо решение при 

провеждане на дадена политика. 

   



  
 
 

Проект  „Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по 
формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-
2.009-0205-C-01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 
www.eufunds.bg 

5 / 43 
 

II. Списък на използваните съкращения 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

БМС  БРИТАНСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ 

ГМО  ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАН ОРГАНИЗЪМ 

ЕС  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

МПОК  МЛАДЕЖКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 

НСС  НАЦИОНАЛНИЯТ СЪЮЗ НА СТУДЕНТИТЕ 

НПО  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

ООН  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ 

CESE  ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛЕН И СЪВЕТ ПО ОКОЛНА СРЕДА (CONSEIL 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL) 

DCYA  DEPARTMENT OF CHILDREN AND YOUTH AFFAIRS (ДЕПАРТАМЕНТ ЗА 

ДЕЦА И МЛАДЕЖКИ РАБОТИ) 

EIU   ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ОТДЕЛ  НА  СПИСАНИЕ  „ECONOMIST“ 
(ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

EYP  ЕВРОПЕЙСКИ  МЛАДЕЖКИ  ПАРЛАМЕНТ  (EUROPEAN  YOUTH 
PARLIAMENT) 

МР  ДЕПУТАТ (MEMBER OF PARLIAMENT) 

MYP  ДЕПУТАТ  НА  МЛАДЕЖКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  (MEMBER  OF  YOUTH 
PARLIAMENT) 

NEET  НЕЗАЕТ  С  ОБРАЗОВАНИЕ,  РАБОТА  ИЛИ  ОБУЧЕНИЕ  (NOT  IN 

EDUCATION, EMPLOYMENT, OR TRAINING) 

OSY  EЛЕКТРОННО УЧАСТИЕ (OSALLISTUMISYMPÄRISTÖ) 

OECD  ОРГАНИЗАЦИЯТА  ЗА  ИКОНОМИЧЕСКО  СЪТРУДНИЧЕСТВО  И 

РАЗВИТИЕ  (ORGANISATION  FOR  ECONOMIC  CO‐OPERATION  AND 
DEVELOPMENT) 

SWOT  АНАЛИЗ  НА  СИЛНИТЕ  И  СЛАБИТЕ  СТРАНИ,  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  И 

ОПАСНОСТИТЕ  (STRENGTHS‐WEAKNESSES‐OPPORTUNITIES‐
THREATS) 

UKYP  UNITED KINGDOM YOUTH PARLIAMENT 

UKCOD  ГРАЖДАНСКА  ЕЛЕКТРОННА  ДЕМОКРАЦИЯ  НА  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
(UK CITIZENS ONLINE DEMOCRACY). 
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IV. Избор на 5 държави от ЕС-15 

Изборът на 5 страни-членки е направен въз основа на две групи специфични 

критерии, които са пряко свързани както със специфичните цели на настоящата 

Дейност 1 от услугата, така и с основната цел на проекта.  

Рамката на изследваните държави обхваща всички страни-членки на ЕС-15 

(Австрия, Белгия, Великобритания, Дания, Гърция, Германия, Италия, Ирландия, 

Люксембург, Португалия, Испания, Холандия, Финландия, Франция и Швеция), 

съгласно Техническата спецификация. Това са държавите с най-старите демократични 

общества в Европа, в които има ясно изразено гражданско участие при взимането на 

решения. От друга страна, все още продължава тенденцията на задълбочаване на 

различията между страните от ЕС-15 и ЕС-28, основно поради историческото минало 

на страните от Източния блок, които се присъединиха към Общността след 2004 г. Това 

е отчетено в настоящото проучване, като при избора на страни са търсени и 

възможностите за приемственост и евентуално внедряване на изследваните практики 

от ЕС-15 в България. Предвид това, са обособени две групи специфични критерии, по 

които е направен избора на 5 държави от ЕС-15 за нуждите на настоящото проучване: 

Първа група специфични критерии са: демократично развитие и гражданско 

участие. Те включват нивото на демократично развитие и гражданско участие в 

политическите процеси. 

Втора група специфични критерии: актуалност и приложимост на практиките. 

Те включват актуалната необходимост от подобряване при процесите на 

взаимодействие с гражданите и възможността за реална приложимост на проучените 

практики в България. 
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1. Австрия 

Австрия е заложила съвременните си демократични принципи още през 1929 г., 

когато е последната значима промяна в Конституцията, а същата се прилага ефективно 

от 1945 г. насам. Индексът на демокрацията на Economist Intelligence Unit (EIU) за 

Австрия е на ниво от 8,29 за 2018 г. и попада в групата на „Абсолютни демокрации“ – 

най-високата категория. Страната се характеризира с висок индекс на всички основни 

показатели за демократична държава: свободни избори и плурализъм на партийната 

система; граждански свободи; ефективно правителство; участие в политически 

формации; политическо възпитание на обществото. Последният показател отразява 

участието на гражданското общество при вземането на политически решения, който е 

особено важен за целите на настоящото проучване. Австрия се характеризира и с 

високи нива на избирателна активност – на последните парламентарни избори през 

2017 г. тя е над 80%. Всички тези показатели доказват, че Австрия има активно 

гражданско общество, което от една страна е с високо ниво на политическо възпитание, 

а от друга – проявява висока избирателна активност. Тези фактори са от основно 

значение при осигуряването на публичност при вземането на решения и включването 

на гражданското общество в процесите по формиране на политики. 

 

2. Великобритания 

Великобритания е страната, в която от 1066 г. действа т.нар. „общо право“, 

основано на съдебна практика, което се различава от законодателството на 

Парламента. Затова във Великобритания, а и като цяло във всички страни от 

Общността на нациите “Commonwealth” (в които действа „общо право“), има специално 

създаден процес за нормотворчество. Нормотворчеството се различава от 

законотворчеството, познато в България и останалите страни в Европа с 

континентално право. В него участват независимите агенции и органи, които създават 

и прилагат специфични регулации на различни норми и подзаконови нормативни 
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актове. Същите имат пряко влияние върху качеството на живот на обществото и винаги 

са обект на широки обществени дискусии със заинтересованите страни по отношение 

на предлаганите нормативни изменения. Този процес фактически е поставил началото 

на обществените консултации, първоначално в страните с „общо право“ - като 

Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия и др., а след това и във 

всички демократично развити системи в света. Индексът на демокрацията на Economist 

Intelligence Unit (EIU) за Великобритания е на ниво от 8,53 за 2018 г. и също попада в 

групата на „Абсолютни демокрации“ – най-високата категория. Дългогодишният опит на 

Великобритания в обществените обсъждания със заинтересованите страни при 

предложение за изменение на дадена норма, ще бъде полезен при изследването на 

добри практики в конкретна област, каквато е младежката политика. 

 

3. Ирландия 

Ирландия има сходни исторически черти с Великобритания, като наличието на 

„общо право“. Това обаче започва да се променя след приемането на Конституцията 

през 1937 и скъсването на всички конституционни връзки с монархията през 1949 г. За 

този период, страната провежда политика за изграждане на силна република. 

Ирландия е страната с най-висок Индекс на демокрацията на Economist Intelligence Unit 

(EIU) в настоящото изследване с ниво от 9,15 за 2018 г., което я отрежда на 5-о място 

в световен мащаб. Нивото на политическа култура е 10,00 (максималния) и в световен 

мащаб само 3 страни имат такъв висок резултат по този показател - Ирландия, 

Исландия и Швеция. Ирландия е и единствената страна в света с максимални нива по 

2 показателя в класацията за демокрация – освен за политическа култура, има най-

високо ниво на граждански права. Това са основните предпоставки за съществуването 

на ефективно гражданско участие в политическите процеси в страната. Ирландия е 

пример за много страни в световен мащаб в това отношение, което ще бъде от полза 

за целите на настоящото проучване. 
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4. Франция 

Франция също има вековни традиции в гражданското участие при взимането на 

управленски решения. Още с първата конституция по време на Революцията през 1791 

г. е заложено гражданското участие в управлението. С времето, гражданските права се 

увеличават, за да се стигне до актуалната Конституция на Петата френска република 

от 1959 г., получила широко обществено одобрение - около 80% от французите. Освен 

ролята на Шарл де Гол в създаването на модерната френска държава, трябва да се 

отбележи и традиционно високата гражданска активност на французите и желанието 

им да участват при вземането на решения. Държавният девиз “Свобода, равенство, 

братство“ (Liberté, égalité, fraternité), залегнал от времето на Революцията, вече няколко 

века е в основата на важните процеси в страната. Франция също така е една от 

страните, участвали в създаването на Европейския съюз (Договорите от Рим, 1957 г.), 

поради което има натрупана добра практика освен в гражданското участие при 

създаването на национални политики, така и при създаването на политики на 

европейско ниво. С оглед на всички тези характеристики, добрите практики от Франция 

ще допринесат в пълна степен за постигане на целите на настоящото проучване. 

 

5. Финландия 

Финландия попада в групата на Скандинавските страни, в които гражданското 

участие е развито до най-високи ниво не само в Европа, но и в света. Т. нар. 

Скандинавски модел, е пример за високи стандарти в областта на гражданските 

свободи, демократичното развитие в комбинация със завишени държавни регулации 

за осигуряване на всеобщо благоденствие. Индексът на демокрацията на Economist 

Intelligence Unit (EIU) за Финландия е на ниво от 9,14 за 2018 г. и попада в групата на 

„Абсолютни демокрации“ – най-високата категория, като в настоящото проучване 

единствено Ирландия е с по-високи показатели. Финландия е пример за насърчаване 

на гражданското участие при взимането на политически решения. Поради 
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отдалечеността на много населени места, особено внимание се отделя на онлайн 

участието при провеждане на консултации по различни инициативи. Проучването на 

такива практики ще даде възможност за по-всеобхватно изследване на различните 

форми за провеждане на обществени консултации и формирането на младежки 

политики. Опитът на Финландия в това отношение ще допринесе за постигането на 

целите на настоящото проучване. 
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V. АВСТРИЯ 

1. Австрийски Младежки Съвет 

 

АВСТРИЯ 
ПРАКТИКА АВСТРИЙСКИ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ ПРЕГОВОРИ, ДИСКУСИИ 

Както беше посочено в мотивацията при избора на Австрия, страната се 
отличава с високи показатели за участието на гражданското общество при вземането 
на политически решения. Австрия отделя съществено внимание на активното 
включване на младите хора в цялостния обществено-политически живот на страната. 

В страната функционира Австрийския Младежки съвет (Bundes-Jugendvertretung 
- BJV), които съществуват с приемането на Федералния закон за младежко 
представителство (Bundes-Jugendvertretungsgesetz) през 2001 г. С приемането му са 
изцяло актуализирани определенията за младежта на федерално равнище.  

Към днешна дата Австрийският национален младежки съвет е легитимен 
представител на деца и младежи в Австрия, като подкрепя правата и интересите на 
младежите. В целевата група на съвета попадат приблизително 3 милиона души, 
ненавършили 30-годишна възраст. В редиците на обединението членуват младежи с 
много широк спектър и профил на интереси, включително от политически партии, 
църковни обединения на различни религиозни деноминации до представители на 
младежките групи, които не са заети с образование, работа или обучение (NEET). 
Представени са още етническите групи и малцинства в страната, а така също и 
младежите от селските региони чрез младежки консултативни комитети. Постигнатата 
голяма младежка представителност сред членовете на съвета гарантира, че 
интересите на младите хора са представени на много широка основа.  

На организационно ниво съветите развиват дейността си като социален 
партньор на младежите в страната, като по този начин получават легитимност да 
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участват в политическите преговори и дискусии от името на младите хора. Голямата 
членска маса на съвета го превръща и в активен член на Европейския младежки 
форум. За да си гарантира представителност и пълна легитимация, като официален 
представител на младежта, към младежкият съвет може да се присъедини всяка 
младежка организация, която отговаря на критериите заложени в организационния 
устав. Следвайки устава си, поне веднъж годишно се провеждат пленарни асамблеи с 
участието на всички легитимни членове на съвета. В хода на годишното събрание се 
избират и ръководните органи на организацията, в т.ч. и четиримата председатели. 

Оперативно организацията се управлява от управителен съвет, който се състои 
от четиримата председатели и до осем други члена от различни младежки 
организации. Допълнително, има председател на управителния съв,т който има 
консултативен глас и е ангажиран на пълно работно време. Съгласно устава на 
организацията, никой от членовете на управителния съвет не трябва да е преминал 
тридесет годишна възраст. За постигането на по-голяма оперативност на отделните 
звена, управителният съвет заседава най-малко 8 пъти годишно, като има мандат за 
максимум две години и дейността му съвпада с избора на ново ръководство. 

Дейността на съвета се приема добре и на регионално ниво. В някои от 
федералните щати съществуват младежки съвети, които консултират и съветват 
регионалните правителства и отговорните за младежките политики и прилагането им 
младежките отдели и експерти. Политическите лидери на всеки от федералните щати 
решават дали консултацията със съветите да е задължителна в хода на приемането 
на конкретни политически действия. Въпреки това, регионалните съвети за младежта 
успешно функционират в седем от девет федерални провинции - Бургенланд, Долна 
Австрия, Залцбург, Щирия, Горна Австрия, Виена и Форарлберг. Местните съвети се 
състоят от представители на съответните младежки организации, като офисите им 
могат да бъдат ситуирани в малки, средни или големи населени места. За да покрива 
своите финансови нужди и да развива дейността си националният младежки съвет 
разчита на собствени приходи членски внос, държавна субсидия и дарения от 
физически или юридически лица. 

Следвайки своите вътрешни правила и вменените му от общото събрание 
отговорности, националният младежки съвет развива сътрудничество, съюзи и проекти 
в подкрепа на младите хора и работи в следните значими за младежта области: 

Фигура 1: Области на младежки политики в Австрия 
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2. Онлайн анкети за младежки политики 

 

АВСТРИЯ 

ПРАКТИКА 
ОНЛАЙН АНКЕТИ ЗА МЛАДЕЖКИ 

ПОЛИТИКИ 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ АНКЕТИ И ПРОУЧВАНИЯ 

 

Федералния закон за младежко представителство (Bundes-
Jugendvertretungsgesetz) осигурява и възможност за разработването на Австрийския 
Младежки Портал (Österreichische Jugendportal) - www.jugendportal.at. 

Порталът се използва като платформа за различни онлайн анкетни проучвания 
сред младежите по важни теми. В платформата има специална секция за текущи 
анкети 1 , като резултатите от тях се публикуват и впоследствие се приемат в 
Австрийската Младежка Стратегия (Österreichische Jugendstrategie).  

Във всяща анкета участват между 300 и 500 младежи, като провеждането им е 
само онлайн. Във връзка с осигуряването на структурен диалог в рамките на 
Европейската Младежка Стратегия, на платформата регулярно се обявяват анкети по 
различни теми, залегнали както в Европейската, така и в Австрийската Младежки 
Стратегии. 

Най-често, младежите биват допитвани по темите за образование, работа или 
здравеопазване. Директното включване на резултатите в младежката стратегия, 
насърчава участието на младежите. Отчитането на мнението на младите е важно за 
тях от гледна точка на доверието, което изграждат към институциите и процесите на 
демократично взимане на решения. Младежката стратегия се приема и изпълнява от 
Министерството на икономиката, семейството и младежка (Bundesministerium für 

                                                            
1 https://www.jugendportal./tags/befragung  
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Wirtschaft, Familie und Jugend – BMWFJ), която е отговорната институция за 
формирането на младежките политики. 

При създаването на анкетите се задават ясни и последователни въпроси по 
дадената тема, които да не отнемат повече от 15 минути. Целевата група са младежи 
до 30-годишна възраст. Изграденото доверие е причина много младежки организации, 
спортни клубове и други организации с фокус младежка политика, да се обръщат към 
младежкия портал. По този начин се дава възможност да бъдат поставяни както 
актуални теми от младежкия живот, така и да бъдат формулирани компенетнтни 
възможности за отговор на анкетите. Така се гарантират, че промяната ще доведе до 
необходимото подобряване в живота на младите и има полза от активността на 
младежите. 

Провеждането на онлайн анкетите е изключително ефективен начин, по който 
може да се достигне до мнението на младите хора, при желание и воля от страна на 
институциите. От една страна, при наличие на функциониращ уебсайт, не са 
необходими допълнителни инвестиции за създаването на анкетни запитвания. От 
друга страна, онлайн комуникацията е предпочитана от младите хора и това създава 
предпоставки за по-активно участие от тяхна страна. 
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VI. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

1. Младежки Парламент на Обединеното Кралство 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

ПРАКТИКА 
МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ НА 
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Отличен пример за младежко включване и активно гражданство на 

общоевропейско ниво е ролята и дейността на Младежкия парламент на Обединеното 

кралство (UKYP).  

Началото на Младежкият парламент на Обединеното кралство (МПОК) е 

поставено в Камарата на общините през юли 1999 г. Инициативата е на национално 

ниво и се ръководи от Британския младежки съвет (БМС). Всеки млад човек на възраст 

11-18 години може да се кандидатира на избори за депутат на младежкия парламент 

(MYP). Избирателните райони съответстват на местните власти, като всеки от тях е 

представен от минимум 1 депутат в парламента. Броят на депутатите във всеки 

избирателен район зависи от броя на младите хора в съответната област, като общия 

им брой е над 364. Мандатът на депутатите е 1 година или до навършване на 19-

годишна възраст. Всяка година се провежда Годишно заседание на Младежкия 

парламент на Великобритания, по време на който се дава гласност на младите хора. 

Изразените мнения и отправените препоръки по време на заседанието, се отправят до 

съответната местна или регионална власт, до централната власт, доставчиците на 

услуги за млади хора, агенции, организации и всички заинтересовани страни. 

Формата, под която младежкия парламент си взаимодейства с държавата, е чрез 

провеждане на заседания и срещи.  Тези заседания могат да бъдат с Камарата на 

общините, срещи с религиозни деноминации, министри, представители на опозицията 
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и др. Провеждането на тези заседания и срещи са част от годишната програма на 

младежкия парламент, включваща различни дейности, събития, кампании и проекти 

през годината. 

Най-важното събитие е годишния дебат в Камарата на общините, по време на 

който младежките депутати обсъждат пет въпроса. Темите, които биват поставяни пред 

народните представители от младежите, се избират след гласуване на младежи от 

цялата страна. Кампанията на гласуването е наречена „Make Your Mark“, като освен за 

5-те въпроса пред депутатите, се гласува и за два приоритетни въпроси за следващата 

година. Подобно изследваните практики на Националния Младежки Съвет на 

Ирландия (т.2 от VII. „Ирландия“), намаляване на възрастовия праг за гласуване е сред 

приоритетните кампании. 

Инициативата е наречена „Младежки глас“ и за нея Британския младежки съвет 

има осигурено финансиране до 2020 г. Финансирането се осигурява от министъра на 

гражданското общество, а членовете на младежия парламент получават и 

допълнително финансиране от бюджетите на местните власти.  

На местно ниво, се създават различни младежки консултативни съвети, които 

представляват младите хора пред местните власти по различни теми. Това е възможно 

основно с подкрепата на местната власт, които освен осигуреното финансиране на 

избрания младежки представител, дават възможност за вземане на отношение по 

различни въпроси. Създават се и различни групи, които да показват на младежите как 

изглежда управлението в институциите, без да са реални органи – например група на 

младите кметове, на младите инспектори и др. Изборите за младежки представител 

също се организират от местните власти, обикновено след първата година от местните 

избори.  

Младежкият парламент си взаимодейства различни институции, като 

Националният Съюз на студентите (НСС), Съюза на учениците, Британския Младежки 

Съвет и други организации. НСС е конфедерация от около 600 студентски съюза, която 
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възлиза на повече от 95% от всички висши и съюзи за продължаващо образование в 

Обединеното кралство. Представлява интересите на повече от седем милиона 

студенти, а високият дял дава възможност на съюза да участва в разработването на 

политики в пет области: продължаващо образование, висше образование, повишаване 

на благосъстоянието, развитие на съюза и гражданско общество. Учениците в страната 

също имат национален съвет, които представят своите виждания и повдигат въпроси 

пред ръководството и управителите на училищата. Британският младежки съвет пък 

работи за включването на младите хора във властта и за насърчаване на техните 

интереси на местно, национално, европейско и международно ниво. По този начин, се 

повишава активността на младите хора във всички възрастови и образователни групи 

– от учениците до студентите.   
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2. Проект „Моето общество“ 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
ПРАКТИКА ПРОЕКТ „МОЕТО ОБЩЕСТВО“ 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ E-MAIL, АБОНАМЕНТ ЗА ИЗВЕСТИЯ 

Както беше посочено в мотивацията при избора на Великобритания, страната има 

дългогодишен опит в обществените обсъждания между гражданите и институциите. 

Принципите на общностното право са дълбоко залегнали във Великобритания, а с 

развитието на технологиите възможностите се увеличават. 

Още през 1996 г. е създадена благотворителната организация Гражданска 

електронна демокрация на Великобритания UKCOD (UK Citizens Online Democracy). 

През 2003 г. започват различни кампании, които да свържат максимално членовете на 

парламента с гражданите. Първата е „Изпрати факс на твоя депутат“ (Fax Your MP), 

последвана от „Пиши им“ (Write To Them), „Оправи ми улицата“ (FixMyStreet) и много 

други, които стават част от проекта “Моето общество“ (mySociety), който функционира 

и се развива до днес. Фокусът на проекта е създаване на онлайн демократични 

инструменти и осигуряване на тяхната широка достъпност в цялата страна. Тези 

инструменти и кампании се осигуряват на гражданите чрез специално създадени 

онлайн платформи. 

Най-популярната кампания към момента е „Те работят за теб“ (TheyWorkForYou), 

която стартира през 2006 г. Сайтът от една страна представлява платформа за 

комуникация между избирателите и техните представители във всички парламенти от 

Обединеното Кралство – парламента в Уестминстър, Шотландския парламент, 

Националната асамблея на Уелс и Асамблеята на Северна Ирландия. От друга, дава 

възможност на избирателите върху пълен мониторинг на подкрепените политики от 
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техния избран представител. Това повишава информираността на гражданите по 

демократичните и политическите процеси в страната, както и активността им при 

вземането на решения. 

Важен аспект при разработката на платформите в рамките на проекта “Моето 

общество“ е техния отворен код. Също така, информацията в тях се събира от 

официалните източници, което насочва допълнително гражданското внимание към 

политическите процеси и вземането на решения. Изследваната практиката е доказала 

своята ефективност, като дори е копирана от други държави. Изследваната платформа 

за обществени консултации по проект „Среда за електронно участие“ (т.2 от IX. 

„Финландия“), е взаимствана именно от кампанията „Те работят за теб“. Отвореният 

код на проекта „Моето общество“ пък е успешно взаимстван в страни със сходна правна 

система, като Нова Зеландия и Австралия. 

Платформата взаимодейства с правителството на база сключени споразумения, 

като лиценз за информацията от сайта парламента (защитена с авторски права). От 

своя страна, платформата изпраща известия по e-mail до гражданите, когато техния 

народен представител е направил изказване. Това засилва мотивацията на народните 

представители да представят информация за изпълнените очаквания на гражданите.  

Проучванията показват, че 78% от гражданите не знаят кой е техния народен 

представител. Платформата „Пиши им“ (Write To Them) им позволява да проверят кой 

е техния избранник, като е необходимо да въведат единствено пощенски код. След 

това, гражданите могат да изпратят e-mail до своя народен представител, в който да 

представят възгледи за развитие на избирателния регион, предложения за промени, 

или просто да поискат обяснение за неспазени предизборни обещания. 

Проектът „Моето общество“ е пример за използване на комплекс от инструменти 

за повишаване на гражданското участие в политическите процеси. В резултат, се 

увеличава тяхната активност при вземането на важни решения, а от високото ниво на 

представителност допринася за общественото благоденствие.    
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VII. ИРЛАНДИЯ 

1.  Младежки консултации за следучилищни политики 

 

ИРЛАНДИЯ 

ПРАКТИКА 
МЛАДЕЖКИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА 
СЛЕДУЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ РОЛЕВИ ИГРИ 

Както беше посочено в мотивацията при избора на Ирландия, страната се 
отличава с най-високите нива на политическа култура и граждански права. Постигането 
на тези резултати става чрез различни държавни политики, една от които е 
възпитанието в гражданско участие на младежите и дори децата. 

Първата проучена добра практика е на Департамента за деца и младежки работи 
– DCYA (Department of Children and Youth Affairs). Департаментът е със статут на 
министерство, създаден още през 1956 г. като Депатрамент Гелтахти, а в настоящия 
си вид съществува от 2011 г. През януари 2015 г. е създадена междуведомствена 
работна група за Инвестиции в образованието на младежи в ранна детска и училищна 
възраст (Future Investment in Early Years and School-Age Care and Education). Целта е 
да бъдат идентифицирани и оценени политиките и бъдещите възможности за 
повишаване на качеството и достъпността на образователните услуги за целевите 
групи. 

За осъществяване на целите, работната група започва провеждането на 
обществени дебати с представители на образователните институции и широката 
общественост. Същевременно е приета Национална стратегия за участието на 
младежите и децата в процеса на взимане на решения 2015 – 2020 (National Strategy 
on Children and Young People’s Participation in Decision-Making, 2015–2020). Това дава 
възможност на Департамента за деца и младежки работи да предложи да се проведат 
консултации по темата за следучилищните занимални. Целевата група са ученици от 5 
г. до 12 г., с които са проведени консултации по темата, от 8 различни града (Дъблин, 
Дъндолк, Лимерик, Мийт, Монахан, Уотърфорд, Уексфорд и Уиклоу). 
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Фигура 2 Механизъм на провеждане на консултации с деца и младежи 

Деца 5 – 7 г.

Монахан

Отдел „Гражданско участие“ 

                        
                    

                                
                            

Департамент за деца и младежки 
работи 

Деца 8 – 12 г.

Деца 5 – 7 г.

Уотърфорд

Деца 8 – 12 г. Деца 5 – 7 г.

Уексфоуд

Деца 8 – 12 г. Деца 5 – 7 г.

Уиклоу

Деца 8 – 12 г.

Деца 5 – 7 г.

Дъблин

Деца 8 – 12 г. Деца 5 – 7 г.

Дъндолк

Деца 8 – 12 г. Деца 5 – 7 г.

Лимерик

Деца 8 – 12 г. Деца 5 – 7 г.

Мийт

Деца 8 – 12 г.

 

Консултациите с учениците се провеждат през май и юни 2016 г., като същите са 
разделени на 2 възрастови групи. Първата възрастова група включва децата от 5 до 7 
години, като в консултациите се включват 81 деца. Втората възрастова група включва 
децата от 8 до 12 г., като в нея се включват 96 деца. Консултациите се водят от 
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специализирания Отдел „Гражданско участие“ към Департамента съвместно с екип от 
Университетския колеж Корк. 

В резултат на изследванията, са направени обобщени доклади с 
предпочитанията на учениците от различните възрастови групи за следучилищни 
дейности. Предвид специфичната целева група, от особено значение е подходът и 
формата, чрез която ще се извършват консултациите. 

Основният метод са ролевите игри, като „Гласуване“, „Оценка“ и др. На 
младежите им се дава избор от няколко катеории, на които биха искали да ги заведат 
след училище, като са информирани, че гласуването е анонимно и затова не трябва да 
се съобразяват с предпочитанията на останалите. 

По време на консултациите се поддържа консултативен подход, който позволява 
на децата да разберат съществото на проблема и да открият сами отговори на база 
техния опит всеки ден и какво биха искали да променят.  През целия процес на 
консултациите екипите от специалисти спазват принципите на етично водене. Това е 
много важно при провеждането на консултации с непълнолетни ученици и такива в 
предучилищна възраст, поради липсата им на формиран светоглед и уязвимост от 
подвеждане при въпросите. 

След обобщаване на резултатите, отделът по гражданско участие провежда 
нови консултации с учениците, преди да ги предложи като препоръки към 
Департамента за деца и младежки работи. Целта е направените изводи да бъдат 
известни на младежите и като заинтересована страна да са доволни от участието си в 
консултациите. В резултат, Департамента за деца и младежки работи (със функции на 
министерство), прави необходимите предложения за реформи в политиката за 
следучилищна грижа на децата и младежите. 
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2. Национален Младежки Съвет 

 

ИРЛАНДИЯ 
ПРАКТИКА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ СРЕЩИ, ДИСКУСИИ 

Другата изследвана практика от Ирландия в рамките на настоящото проучване, 
също отразява високите нива на политическа култура и граждански права сред младото 
поколение. Националният Младежки Съвет е пример за взаимодействието между 
младежките организации и държавата в процеса на формиране на младежки политики. 

Националният Младежки Съвет е създаден със законодателна промяна в Закона 
за младежката дейност през 2001 г. Съветът има представителна функция на 
младежките доброволчески организации в Ирландия и към момента в него членуват 51 
организации. Допълнително, има 10 организации със статут на наблюдатели и 
кореспонденти. 

Подобно на други сходни младежки организации, функционирането им се 
основава предимно на доброволческа дейност от младежи. Националният Младежки 
Съвет на Ирландия се подпомага от 40 000 доброволци, които работят активно с над 
380 000 младежи в страната. Работата на съвета е да представлява младежта при 
вземането на политически решения, които имат въздействие върху младите хора в 
страната. Съществена функция на младежкия съвет е и да подпомага развитието на 
младите хора в посока изграждане на капацитет и информирано взимане на решения. 

Съветът дава възможност за пряко участие на младежите в процеса на взимане 
на решения, като организира срещи с депутати и сенатори. Подобно изследваните 
практики на Младежкия Парламент на Обединеното Кралство (т.1 от VI. 
„Великобритания“), една от най-актуалните кампании на организацията в Ирландия е 
намаляване на възрастовия праг за гласуване за местни и европейски избори. За 
същите не съществува констутицонална пречка (за разлика от останалите избори) и 
младежкия съвет е провежда публични информационни кампании в тази посока. В 
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публичните събития са взели участие над 100 депутати и сенатори, както и 350 
младежи, които в персонални срещи мотивират необходимостта от законодателни 
промени в тази посока. Директният контакт на младежките представители със 
законотворците им дава възможност за пряко участие и дори открито лобиране за 
приемане на промените.  

В Ирландия се наблюдава тенденция за намаляване на избирателната 
активност. На парламентарните избори през 2016 са гласували 65%, спрямо 70% на 
същите избори през 2011 г. На президентските избори през 2018 г. спадът е още по-
голям – едва 43,9% гласували, спрямо 56,1% на същите избори през 2011 г. Отливът 
на избиратели дава допълнителен повод да се обсъжда насърчаване на младежкото 
участие в демократичните процеси. Обединявано на младежките представители в 
съвета им дава повече възможности за диалог с правителството при обсъждане на 
предложенията за реформи. Предложението вече е в горната камара на парламента 
Seanad Éireann2. 

Освен на местно и национално ниво, съветът осъществява и международна 
дейност. От създаването си до момента, Националния Младежки Съвет има 
изградената партньорска мрежа с други организации в Европа, като участва в 
партньорство и с Организацията на обединените нации (ООН) в програмата Младежки 
делегати. Това дава възможност на младите хора да имат по-широки наблюдения за 
възможните начини на включване в процесите по взимане на решения. Обсъждането 
на тези въпроси на наднационално ниво също така дава повече възможности за 
повишаване на гражданската активност на младежта. 

   

                                                            
2 https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2016/63/ 
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VIII. ФРАНЦИЯ 

 

1. Европейски Младежки Парламент 

 

ФРАНЦИЯ 
ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПАРЛАМЕНТ 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ ДЕБАТИ, ДИСКУСИИ 

 

Както беше посочено в мотивацията при избора на Франция, има силно 
гражданското участие при създаването на политики не само на национално, но и на 
европейско ниво. За това помага фактът, че страната е една от основателките на 
Европейския съюз, френският език е един от трите официални в Европейската 
Комисия, а седалището на Европейския парламент също е във Франция (Страсбург). 

Създаването на Европейски Младежки парламент възниква като училищен 
проект в гр. Фонтенбло в столичния регион Ил дьо Франс, южно от Париж. Идеята е на 
французина Лорен Грегори и холандката Бетина Алинсън от лицея във Фонтенбло. 
Чрез училищната мрежа с други европейски държави, достигат до широк кръг от 
заинтересовани млади хора, които искат да участват при вземането на важни за 
общото бъдеще решения. В резултат, започват да се провеждат международни сесии, 
на които към днешна дата участват 300 млади хора представящи 40 европейски 
държави. България и Унгария са единствените страни-членки на ЕС, които не са се 
включили в инициативата на Европейския Младежки парламент. 

Въпреки, че е френска инициатива, обхватът на заинтересованите страни в 
изследваната практика е с европейски мащаби. Това се дължи предимно на 
парламентарния формат, който осигурява представителност и това обединява активни 
младежи. Същевременно, възможността да участват във вземането на решения, както 
и в обсъждането с членове на европейския парламент на конкретни искания за 
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законопромени, представлява допълнителна мотивация. Европейският младежки 
парламент представя свои позиции и становища за политики в областта на 
образованието,  

Примерът е показателен от гледна точка на възможността за идейно 
обединяване на млади хора с общи цели в политиките, които ги касаят пряко. От правна 
гледна точка, организацията съществува първо като благотворителна организация 
„Младежка фондация Фонтенбло“. С развитието на Общността и демократичното 
възпитание на младите хора, Европейския младежки парламент лесно разширява 
популярността си. През 1991 г. се регистрира дъщерна организация в гр. Оксфордшир 
(Великобритания), където временно се премества организацията. Следващата 
промяна е през 2004 г., когато младежите подписват споразумение с немската 
Фондация "Хайнц-Шварцкопф“ и преместват седалището си в гр. Берлин. От тогава, 
институцията увеличава подкрепата си и активните си мероприятия за младежко 
представителство на европейско ниво. 

Принципът на работа винаги е бил един и същ, без оглед на това дали се 
провежда сесия в училищния лицей във гр. Фонтенбло или във фондация "Хайнц-
Шварцкопф“ в Берлин, а именно - обсъждане на въпроси в парламентарен формат. В 
този смисъл, основния инструмент, който се използва при в процеса на формирането 
на политики, са дискусията и дебатите.  

Целта на Европейския Младежки парламент е да увеличи информираността по 
европейските въпроси и да насърчи европейски младежи да се включат активно във 
взимането на решения, касаещи тяхното бъдеще. Европейският младежки парламент 
разчита предимно на партньорството си с училища и младежи, които изграждат 
партньорска мрежа. В резултат, организацията се е превърнала в платформа за 
политически дебати, междукултурни срещи и европейско гражданско обучение. 

Парламентът работи изцяло на добровочески принцип – над 3500 младежи от 
цяла Европа са ядрото на организацията. Годишно се организират над 1200 събития, 
които събират над 30 000 участници. Това помага исканията и предложенията на 
младите хора да намират отзвук в европейските институции. На по-големите събития 
винаги присъстват висопоставени европолитици, които участват като лектори и 
дискутират с младежите поставените проблеми.  

Структурата на организацията започва с Националните комитети, които избират 
делегация да ги представлява на международните сесии. Това става чрез прозрачен 
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процес на селекция с провеждане на сесии на местно и национално ниво. Има 40 
национални комитета от различни държави, в които участват 3500 доброволци. 
Управляващият орган представлява интересите на организацията като цяло и отговаря 
за стратегическото ѝ развитие. В него членуват 6 младжи, като 4 от тях се избират от 
Националните комитети, а 2 от тях – от групата на възпитаниците на младежкия 
парламент (EYP Alumni). Националните комитети също така има свой борд, 
представляващ Асамблея на Националните комитети. Тя се събира два пъти годишно 
в гр. Берлин и взима равни управленски решения с Управляващия орган. Освен 
вземането на решения, Асамблеята е платформа за обучения и обмяна на опит между 
представителите на отделните държави.  

Фигура 3: Структура на Европейския Младежки парламент 
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АСАМБЛЕЯ НА КОМИТЕТИТЕ
Предложения и решения

ПАРЛАМЕНТАРНИ СЪВЕТИ
В СПЕЦИФИЧНИ ОБЛАСТИ

 

Добрият пример, който младежите получават директно от политиците на тези 
събития, е важен от гледна точка на възпитанието в утвърдените европейските 
принципи за взимането на решения. По този начин, младежите са подготвени и 
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настояват да се включват в процесите по формиране на политики, от „училището“ до 
„парламента“. 

Това насърчава младите хора за по-активна позиция и рефлетира на техните 
действия на местно, национално и европейско ниво. Затова примера със създаването 
на младежка организация, която функционира като парламент, може да бъде приложен 
също така в училища, общини, спортни клубове, университети и др.    



  
 
 

Проект  „Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по 
формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-
2.009-0205-C-01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 
www.eufunds.bg 

30 / 43 
 

2. Кръгли маси по околна среда „Grenelle de l'environnement“ 

 

ФРАНЦИЯ 

ПРАКТИКА 
СТРАТЕГИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА „GRENELLE 

DE L'ENVIRONNEMENT“ 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ КРЪГЛИ МАСИ 

Друга добра практика в областта на обществените консултации във Франция е 
провеждането на поредица от кръгли маси при изпълнението на Стратегията по околна 
среда „Grenelle de l'environnement“. Практиката е въведена през 2007 г. от президента 
Никола Саркози с цел набелязване на ключови моменти в политиката по околна среда, 
които да осигурят екологично и устойчиво развитие до 2012 г. Инициативата надгражда 
първата конференция, проведена от този състав, на парижката улица „Гренел“ още 
през 1968 г., като първата кръгла маса се провежда през 2007 г. 

Кръглите маси се провеждат под формата на отворен дебат между 
националните и местните власти от една страна и гражданските организации от друга 
(НПО, професионални асоциации, индустриални и др.). В резултат на съвместната 
работа, участниците в кръглите маси начертават пътна карта за екология и устойчиво 
развитие. В допълнение, се приема и план за действие с конкретни и измерими 
резултати, в изпълнение на постигнатите споразумения от участниците. 

Първоначално са създадени 6 (шест) работни групи с представители на 
централната власт, местната власт, работодателски организации, НПО и профсъюзи. 
Темите на работните групи са: климатични промени и енергия; биоразнообразие и 
природни ресурси; здраве и околна среда; производство и консумация на екологична 
демокрация; развитие на заетостта в околната среда и конкурентноспособност. 
Впоследствие са създадени работни групи за проблемите на ГМО и отпадъците. 
Работните групи представят своите предложения, на база на които се набелязват 20 
конкретни мерки. 

Подходът за кръглите маси на широки обществени консултации по специфични 
политики през 2007 г. все още е нов за правителството. Подходът на вземане на 
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решения става петстранен, с колегия на всички заинтересовани страни –профсъюзи, 
работодателски организации, НПО, местни власти и представители на централната 
власт. Членовете на тези колегии стават част от работните групи по различните теми в 
рамките на кръглите масти. 

Голяма част от кръглите маси се провеждат във френските региони и в 
парламента. За да се постигне още по-голяма публичност и осигуряване на повече 
възможности за гражданите, голяма част от процеса по обсъждане в работните групи 
става и чрез общодостъпна интернет платформа.  

Петте колегии представят докладите на работните групи в последните 4 кръгли 
маси и изразените гледни точки в процеса. В резултат на направените заключения, 
през 2007 г. президентът анонсира 268 ангажимента, които да бъдат изпълнени в 
различни области. 

Изпълнението на мерките от кръглите маси изискват промяна на огромно 
количество законодателна и нормативна база, като за тази цел са създадени 34 
комитета и работни групи. Приети са два нови законопроекта за екологичното 
планиране, над 70 данъчни разпоредби и над 450 правни разпоредби. В края на 
петгодишния срок на Стратегията по околна среда „Grenelle de l'environnement“ е 
отчетено 86% изпълнение на приетите мерки от кръглите маси. 

Практиката на Франция в провеждането на широки обществени консултации по 
специфична тема като околната среда е добър пример не само за формата, по който 
се дава възможност за участие на всички заинтересовани страни, но и от последващите 
действия. За да се изпълнят направените ангажименти, в резултат на кръглите маси, 
процесът продължава с конкретни законопроекти, които също са обект на широки 
обществени обсъждания. Това допълнително повишава доверието на гражданското 
общество в процеса по взимане на решения по конкретни политики. Активното участие 
не се ограничава единствено до изслушване на проблемите и даване на становища, а 
продължава до влизането в сила на предложените законопроекти и подзаконови 
разпоредби. Това е показателно от гледна точна на ефективността на провежданите 
кръгли маси и крайния резултат удовлетворява участниците в обсъжданията.  

Освен законодателни промени, кръглите маси по околна среда „Grenelle de 
l'environnement“ водят и до реформи в институциите. Бившият Икономически и 
социален съвет (Conseil Économique et Social) беше променен на Икономически, 
социален и съвет по околна среда (Conseil Économique, Social et Environnemental). По 
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този начин се насърчава включването на различните социално-професионални групи 
в процедурите по създаване и промяна на съществуващите политики. 
Представителите на съвета защитават икономическите интереси, социалния диалог, 
териториалната и социална кохезия, опазването на околната среда и др. Впоследствие 
се създава и Национален съвет за екологичен преход (Conseil national de la transition 
écologique). Новият съвет участва в консултациите за законопроекти в областта на 
околната среда, изразяват становища и могат да искат обсъждане на въпроси за 
екологичния преход и устойчива околна среда. В съветът участват представители на 
националната и местната власт, просъюзите, работодателите, НПО в областта на 
околната, граждани, депутати и президентът на Икономическия, социален и съвет по 
околна среда CESE. 

В края на инициативата, са направени много оценки за работата и постигнатите 
резултати от новия формат на обсъждане на политики. Предвид високите резултати, 
оценките са положителни, главно заради промяната в политиката на устойчиво 
развитие в национален план. Въпреки широкото включване на различни организации в 
процеса на обсъждане, все пак за изследвани и проблеми в процеса, които да бъдат 
подобрени при следващи подобни инициативи. Единственият установен недостатък от 
оценката на правителството и гражданските организации, е по-слабото включване на 
жените в кръглите маси, за сметка на мъжете. В резултат, се предприемат действия за 
още по-широка обществена осведоменост и необходимостта от гражданско включване 
при обсъждане на важни въпроси за конкретни политики като околната среда. 

Провежданите кръгли маси по околна среда също така начертават ясен 
механизъм за действие при провеждане на политики от широк обществен интерес. 
Доказаната ефективност на модела показва, че същия може да бъде използван и при 
провеждането на други подобни инициативи за различни политики. Гражданското 
участие трябва да присъства във всеки един етап от този процес, а именно – от 
първоначалните дискусии и предложения, до обсъждането на конкретни текстове на 
законопроекти и тяхното приемане. В този смисъл, практиката може да бъде приложена 
и на местно ниво, доколкото местните власти имат правомощията да приемат наредби 
и местни стратегии в конкретни политики, като се следват стъпките в процеса на 
обществени обсъждания от примера на Франция. 

   



  
 
 

Проект  „Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по 
формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-
2.009-0205-C-01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 
www.eufunds.bg 

33 / 43 
 

IX. ФИНЛАНДИЯ 

1. Онлайн платформа за младежки инициативи Nuortenideat.fi 

 

ФИНЛАНДИЯ 

ПРАКТИКА 
ПЛАТФОРМА ЗА МЛАДЕЖКИ 

ИНИЦИАТИВИ „NUORTENIDEAT.FI“ 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ КОМЕНТАРИ, ДИСКУСИЯ 

Както беше посочено в мотивацията при избора на Финландия, особено внимание 

се отделя върху онлайн инициативите. Предвид голямата си територия с по-ниска 

гъстота на населението, това е особено ефективен начин за включване на максимално 

широк кръг от заинтересовани страни при обсъждане на инициативи.  

Както и при останалите държави в обхвата на настоящото проучване, 

насърчаването на гражданското участие във Финландия се основава на стабилна 

законова и нормативна база. Съгласно най-върховният закон – Конституцията, 

институциите трябва да промотират възможността за индивидуално участие в 

обществени дейности и влияние при взимането на решения, които може да ги засегнат. 

Особено внимание се обръща на правото на всяко лице да участва в подобряването 

на условията си на живот чрез влияние при вземането на решения. В този смисъл, 

решенията в областта на младежките политики не правят изключение. 

В Закона за младежта е залегнал принципа, че младите хора трябва да имат 

възможност да участват при решаването на проблеми с младежта чрез формирането 

на политики на местно и регионално ниво. От друга страна, Закона за местното 

самоуправление дава право на всеки гражданин, който живее на територията на 

съответната община, да участва в дискусионни форуми и специализирани панели, 

независимо от тяхната възраст. В резултат, правата и възможностите на младите хора 
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да участват при вземането на решения, значително се увеличават. Пример в това 

отношение е възможността на всеки гражданин, навършил 15 години, да инициира 

местен референдум в общината по местоживеене, а роля на общинския съвет е да 

осигури разнообразни и ефективни възможности за гражданско участие. Също така, 

всеки гражданин, независимо от възрастта, има право да предложи инициативи, 

свързани с дейността на общината. Нещо повече – според Закона за местното 

самоуправление, общината е длъжна да представи отчет пред подателя на 

инициативата, относно предприетите действия. 

В тази връзка, е разработена специализираната онлайн платформа за 

младежките инициативи, известна под наименованието „Идеи на млади хора“. 

Платформата е създадена през 2015 г. на адреса www.Nuortenideat.fi и разработването 

ѝ е организирано от Министерството на правосъдието, Министерството на 

образованието и културата и Центъра за развитие на младежта „Koordinaatti“. 

Разработва се услуга за „електронно участие“ (Е-participation), в изграждането на която 

се включват предложенията на общини, училища, младежки съвети, НПО и млади хора. 

Същата е в изпълнение на Закона за младежта и националните младежки политики. 

Първоначално, инициативата е част от мащабната онлайн платформа за 

демокрация www.demokratia.fi, която има за цел да осигури достъп и информираност 

на всички граждани до политическите процеси. Днес, Nuortenideat обединява младите 

хора, които искат да споделят идеи за развитие на тяхната среда, да дискутират идеи, 

следят конкретни теми и да отговарят на запитвания от младежки организации или 

хора. Платформата се използва активно от общини, училища, асоциации, НПО и всички 

младежки организации. След предложение по дадена идея, младите участници 

получават регулярно информация, която позволява да проследят докъде е стигнало 

обсъждането на идеята им. Освен тази основна функционалност, платформата 

включва и обучение за развитие на демократичното мислене на младите хора. 

Платформата се осъществява с подкрепата на по-възрастните граждани с познания в 
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дадена област, които подпомагат младите участници в платформата при подготовката 

на писмени инициативи. Най-важното е, че абсолютно всички инициативи, идеи, 

предложения и решения на участниците, са прозрачни и достъпни за всички. 

Процесът преминава през 4 основни етапа: 

1) Предложение на идея/идеи; 

2) Подкрепа на идеите, коментари и дискусия; 

3) Процедиране на идеите и инициативите; 

4) Вземане на решения. 

Фигура 4 Етапи в процеса по взимане на решения във Финландия 

 

В национален план, обществените консултации, познати като „kuuleminen“, са 

неразделна част от целия законодателен процес. По отношение на младежките 
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политики, Министерството на правосъдието е издало специален Наръчник с 

инструкции за всички законопроекти, касаещи младите хора. В тях е вменено 

задължението всички младежки политики, да бъдат подготвяни от специализирана 

структура в Министерството на образованието и културата. Необходимо е да се 

провеждат широки обществени консултации, с участието на млади хора, 

представители на младежки организации, научни младежки общности и други 

заинтересовани страни. Тяхното мнение трябва да бъде отразено от Министерството 

на образованието и културата при подготовката на законопроекти, касаещи 

младежките политики във Финландия. 

Обществените консултации се провеждат в няколко формата. Най-

разпространения е с писмени становища, като с развитието на технологиите това може 

да става електронно под формата на коментари. За по-значимите законопроекти, 

свързани с младежта, е необходимо представители на заинтересованите страни да се 

включват в парламентарните дебати. 

Първата целева група на услугата са младежи от 10 до 17 г., младежки общности, 

студентски съвети и др., на които се дава възможност да бъдат чути при предлагането 

на идеи или обсъждането на инициативи. 

Втората целева група на услугата са общините, НПО, училища, спорни клубове, 

министерства и други институции и организации, работещи с младите хора – на местно, 

регионално и национално ниво. 

Статистиката показва, че за 64% от предложените се стига до вземането на 

конкретни решения, което е в резултат на широкото обсъждане и взаимопомощ между 

заинтересованите страни в процеса за реализирането на инициативите. 
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2. Платформа за обществени консултации Otakantaa.fi 

 

ФИНЛАНДИЯ 

ПРАКТИКА 
ПЛАТФОРМА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ 
КОНСУЛТАЦИИ „OTAKANTAA.FI“ 

ФОРМА НА УЧАСТИЕ ОБСЪЖДАНИЯ, ДИСКУСИЯ 

 

Напредъкът на Финландия в провеждането на онлайн инициативите не се 

ограничава единствено до политики в конкретна област на местно или регионално 

ниво. Това е резултат от последователна политика в областта на гражданското 

включване при обсъждане на всякакви инициативи, които рефлектират върху живота 

на хората. Постигането на такава политика включва съответната законодателна основа 

още от Конституцията, за която беше посочено по-горе, и продължава чрез осигуряване 

на проектно финансиране за осъществяването им. 

Проектът „Среда за електронно участие“ OSY (“Kansalaisen osallistumisympäristö“ 

/ „National e-participation environment”) на Министерството на правосъдието е друг 

пример за подобна практика. Целта на проекта е да създаде електронна среда за 

диалог между политици, държавни служители и граждани на национално и местно 

ниво. Идеята за директна връзка между политици и граждани първоначално е 

взаимствана от модела „Те работят за теб“ (TheyWorkForYou.com), който позволява на 

избирателите от различните населени места във Великобритания да общуват и следят 

работата на депутатите от техния избирателен район, в парламента. Проектът е 

финансиран от Националната програма за ускоряване на електронните услуги и е-

администрацията (SADe eServices and eAdministration acceleration program), която се 

провежда от Министерството на финансите. Добрата координация между отделните 
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струтури на изпълнителната власт е важна, с оглед поставянето на добра основа за 

изграждането на платформа за гражданите. 

Платформата Otakantaa.fi е разработена в рамките на проекта и включва 

различни уеб-базирани инструменти, т.нар. Toolbox („Кутия с инструменти “). Целта е 

да се улесни участието на заинтересованите страни в диалога – от най-обикновени 

„харесвания“ („лайкове“) до коментари и официални становища. Инструментите 

помагат за различните етапи в процеса – от планирането на участие с конкретно 

предложение, до дискусия, различни онлайн обсъждания, подготовка на 

законопроекти, анкети, въпросници, становища и др. Удобният интерфейс помага на 

обикновените участници да бъдат по-активни в инициативите си, което гарантира 

максимална публичност още в най-ранния етап при създаването на политики. 

През платформата се вземат предвид различните мнения, последствия и 

възможности при създаването на политики в дадена област, което рефлектира в 

значително повишение на общественото доверие. 

Процесът не инициира чрез стартирането на дискусия – от всеки участник, като 

най-често това са местните власти, които заедно с централната власт започват над 

90% от дискусиите. Дискусиите са в две основни направления – първото е за 

законодателни промени, а второто е за нови политики.  

Всички заинтересовани страни могат да вземат участие, като попълнят анкета или 

коментират инициативата в дискусия. За да се гарантира, че ще бъдат спазени 

законовите норми в общественото участие, държавата има ролята на модератор в 

подобни дискусии. С цел осигуряване на информираност, се представят материали, с 

които страните да се запознаят в процеса на дискусия. Също така, за да може да се 

анализират всички коментари и предложения, модераторът задава допълнителни, 

насочващи въпроси, които да помогнат в дискусията. Участието на бизнес средите в 

този процес е силно ограничено. Единствените бизнес организации, които могат да 

участват, са консултантските фирми, които правителството е наело за някои 
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специфични изследвания и анализи. Целта отново е да се търси максимална 

публичност и вземане на информирано решение от всички гледни точки. 

Върху първичната информация, която заинтересованите страни подават в 

платформата, няма поставени ограничения – всички са свободни да предлагат както 

обстойни коментари с идеи и доказателства, така и кратки коментари, гласувания в 

анкети на други участници, подкрепа или отказ от такава за направени предложения. 

Входящата информация винаги е публична за всички и трябва да бъде взимана 

предвид от законотворците при подготовката на реформи и писане на законопроекти.  

В рамките на платформата, се сформират граждански панели по различни 

политики, които провежат периодично онлайн форуми и срещи, за да се вземат 

предвид новите гледни точки. Другото ядро на платформата са активисти за 

електронна демокрация, НПО, политически партии, изследователски институтии и др., 

което провежда срещи с гражданските панели. Това дава възможност всички 

подготвяни законодателни промени да бъдат предварително известни на обществото 

и да получат одобрението на по-широк кръг от заинтересовани страни. В резултат, се 

улеснява както законодателния процес при парламентарните дискусии, така и се 

повишава доверието на гражданите в своите политически представители.  

Обикновено, инициаторът на идеята представя обобщена информация с 

резултатите от проведените анкети или дискусии, които стават неразделна част от 

последващите законодателни процедури по приемането на дадена инициатива. 

Обръща се сериозно внимание върху промотирането и публикуването на 

информацията в социалните мрежи, блогове, дискусионни платформи. Работата по 

документите на законопроектите е отворена за редакция от всички чрез споделянето 

им в Google Docs.  
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Фигура 5 Процедура за обществени консултации на сайта Otakantaa.fi 
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Основен принцип при осъществяването на подобни политики винаги е бил 

сравнението за напредъка на Финландия в международните класации за електронно 

включване на гражданите. Въпреки добрите позиции в класациите, финландците 

винаги търсят кой се справя по-добре и използват за пример държави като Исландия, 

в които чрез електронни платформи се дискутират промените в Конституцията.  

Всичко това е доказателство за възможностите, които развитието на технологиите 

и широколентовия достъп до интернет представят както на администрацията, така и на 

гражданите, за активно взаимодействие.    
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X. Заключение 

 Проучените 10 броя добри практики в страни от ЕС-15 представляват 

европейския опит в процеса по формиране на обществени политики в младежката и 

други области. 

 Изследваните практики ще послужат за изпълнението на Дейност 2 „Анализ на 

процеса на провеждане на обществени консултации, свързани с формирането, 

изпълнението и мониторинга на младежки политики. Отправяне на препоръки към 

процеса по формиране, осъществяване и мониторинг на младежки политики“ от 

услугата. От проучените 10 броя практики, ще бъде изготвен анализ за избор на 2 броя 

от тях, които могат да бъдат приложени в България. Това ще стане чрез SWOT анализ 

на практиките, за които бъде установена частична или цялостна приложимост в 

България. Също така, настоящите практики ще послужат и за изготвяне на 6 броя 

препоръки за подобряване процеса на провеждане на обществени консултации при 

формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики.  

 Настоящото проучване акцентира върху начините за подобрение на процеса по 

формулиране, изпълнение и мониторинт на различни политики. Избраните 2 броя 

приложими в България практики ще повишат взаимодействието между 

администрацията и гражданите при формирането и прилагането на младежки 

политики. По този начин, проучването ще допринесе и за постигането на специфичните 

цели на проекта. 

При изследването на практиките, е акцентирано върху формата, чрез която се 

обсъждат и формират политики. В най-общия случай, това са отворените дискусии 

между заинтересованите страни. Най-важното е да бъде осигурен максимален 

достъп до участие на заинтересованите страни в дискусията. Това става чрез 

различни методи, като с развитието на технологиите и електронната идентификация, 

част от процесите е важно да бъдат и онлайн достъпни.  
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