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1. Цел и предназначение на Методологията 

 

Разработването на "Методологията" се осъществява с цел 

подобряването на  настоящото състояние на процеса по провеждане на 

общесвени консултации и участие на гражданските организации в лицето на 

НПО и обществеността във формирането, изпълнението и мониторинга на 

младежки политики и законодателство в областта на младежта. Усещането на 

гражданските организации и обществото за недостатъчна информираност и 

участие в процеса по провеждане на младежки политики от страна на 

административните органи води до:  

 

• липса на достатъчно легитимност на мотивите за вземане на дадено 

управленско решение;  

• незаинтересованост от страна на гражданските организации;  

• усещане за незначителност на техните мнения и предложения;  

• нездрава социално-икономическа среда.  

 

Настоящата "Методология" е изготвена на база получената информация 

от извършеното проучване на страни от ЕС-15 (Страните членки на ЕС до май 

2004г. преди следващата вълна на присъединяване). Описани са набор от 

способи и механизми за участие и внасяне на предложения от страна на 

гражданските организации и обществеността във формирането, изпълнението 

и мониторинга на младежки политики. Разработването на "Методиката" засяга 

изпълнението на три от поставените спецефични цели (СЦ) на проекта, а 

именно:  

СЦ1: Ефективно партньорско управление с гражданите и 

административни органи на властта;  

СЦ 2:    Открито и отговорно управление с активно участие на граждански 

организации и обществеността;         
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 СЦ3: Отправяне на препоръки за подобряване процесите по 

предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, 

предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно 

положение, спазване на етичните норми от държавните служители, в контекста 

на Специфична цел 3 на Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално 

управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ;   

 

Използването на разработената Методология ще доведе до следните 

резултати:  

• повишена легитимност на мотивите за вземане на дадено управленско 

решение; 

• нарастване активността на НПО и обществеността при формулирането, 

изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, вкл. чрез 

отправянена препоръки за подобряване процесите по предоставяне на 

услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, 

предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно 

положение, спазване на етичните норми от държавните служители;  

• по-голяма достоверност на нуждите и потребностите, които се отчитат и 

се анализират от политическите представители; 

• устойчивост на решенията и политиките в дългосрочен план с оглед 

задоволяване на идентифицираните потребности и постигане на трайни 

резултати;  

• подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-

открито и отговорно управление Насочване към вниманието на 

гражданските организации в лицето на НПО, обществеността и 

административните органи на властта които формират и изпълняват 

политики в областта на младежта с предложенията как могат да 

подобрят процеса по формиране и прилагане на младежки политики.  
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2. Ролята на младежките политики  

 

Днес в света има над 1 милиард млади хора (на възраст 15-24 години), 

което представлява около 18% от общото население. Въпреки че терминът 

младеж варира по своето значение и възрастова група от култура до култура, 

той може да се определи като преходна концепция. Това означава, че 

младостта се разглежда като много специфичен етап между детството и 

зрялостта, когато хората трябва да започват сложна взаимодействие както на 

лични, така и на социално-икономически промени, за да маневрират „прехода“ 

от зависимост към независимостта, поемат ефективен контрол върху 

собствения си живот и поемат социални ангажименти. 

  

Глобалното положение на младите хора днес се характеризира с 

поразителни парадокси. Крайни несъответствия по отношение на 

икономически, технологични, социални и културни промени, които варират 

значително в различните региони, страни, населени места и общности. Почти 

85% от младите хора живеят в развиващите се страни, като около 60% са само 

в Азия. Въпреки масовата урбанизация, повечето хора живеят в селските 

райони. Младите мъже превъзхождат младите жени (525 милиона срещу 500 

милиона), докато 57 милиона млади мъже и 96 милиона млади жени са 

неграмотни. В развиващите се страни бързите промени в социалните условия 

на младите хора в резултат на промяната на социално-икономическите и 

политическите структури и по-широките глобални промени означават, че те са 

изправени пред по-несигурно бъдеще от всяко предходно поколение. 

 

Днес младото поколение е поставено пред все по-големи  социални 

изпитания и многобройни предизвикателства. Младите, повече от всички други 

социални групи, срещат несигурността и рисковете, породени от процеса на 

икономическа и културна глобализация. Дори и в някои части на света, младите 
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хора са по-добре образовани от всякога, те са изправени пред нарастваща 

несигурност на пазара на труда. Тези, които имат възможност да ходят на 

училище, са принудени да учат по-дълго и по-дълго, тъй като възможностите за 

работа стават все по-малко, по-ниско платени и по-малко сигурни, нараства 

забавянето на възрастта, на която стават финансово независими от родителите 

си. Тези, които нямат възможност да продължат образованието си или избират 

да напуснат училищната система в ранна възраст, биват изправени пред 

маргинализация, която трудно може да се преодолее в резултат на 

дългосрочна безработица или нископлатена, несигурна и дори опасна работа. 

Шестдесет и шест милиона млади хора по целия свят са безработни - около 

40% от глобалните нива на безработицата, а други работят извънредно с 

минимален доход и без социална защита. 

 

Някои шокиращи факти по отношение на здравословните проблеми на 

младежта като уникална група в обществото предизвикват тревога. Една трета 

от 20-те милиона души по света, които вече са умрели в резултат на 

заболявания, свързани с ХИВ/СПИН, са млади хора, а други 6000 се заразяват 

всеки ден. Младите хора продължават да губят живота си от остри 

респираторни инфекции и заболявания, поради липса на ваксинацията и 

недохранване. Насилието и самоубийствата както и зависимостта от наркотици 

сред младите се превръща във все по-голям проблем. 

 

Младежта по целия свят все повече се очертава като специфична 

социална категория, натоварена с риск и несигурност. Изразените трудности, 

които младите хора изпитват по отношение на социално-икономическото, 

политическото и културното си включване във все по-нестабилен свят, са 

предмет на широко разпространена загриженост както на национално, така и на 

международно ниво.  
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Тъй като начините за справяне с тези предизвикателства не само ще 

оформят настоящето, но дълбоко ще определят бъдещето на всяка страна, 

възниква необходимостта от адекватна политика, свързана с младите хора, 

като един от най-високите приоритети на обществото. 

 

Следователно всяка държава се нуждае от ефективни стратегии, 

способни да помогнат на младите хора да направят правилния избор, които да 

не допускат тяхната експлоатация или пренебрегване и да осигурят участието 

им във всички сфери на обществото. За да се справи с някои от тези въпроси и 

по-важното - да се заеме категорична позиция в подкрепа на своите млади 

хора, всяка държава трябва да разработи дългосрочна и интегрирана политика 

за младежта, основана на консенсус. 

 

Националните стратегии за младежка политика, които са ефективни и 

полезни за младите хора, са тези, които им дават възможност да влияят 

активно и да оформят политическия дневен ред. Прогресивната национална 

политика за младежта задължава традиционните отговорни лица да работят не 

само за младите хора. , но с тях и нека техният опит информира за развитието 

на подходящи интервенции и услуги. Основната роля на правителствата е да 

гарантират, че проблемите на младите хора се вземат предвид във всички 

области на правителствената политика и вземането на решения, а не само 

онези, които се считат за „младежки въпроси“, и възгледите, приоритетите и 

желанията на младите хора се насърчават, изслушват и действат. Това 

означава иницииране на политически процеси. , които от една страна са 

свързани с проблемите, свързани с младите хора, а от друга, черпят огромния 

си потенциал за развитие чрез отваряне на пространства за включване и 

реално участие. 
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Потенциалните ползи за страна, получени от цялостна национална 

политика за младежта, са многобройни. Действията, свързани с 

формулирането на младежка политика, на първо място служат като символ на 

ангажираността на обществото към неговите млади граждани. Това е 

предаването на обща визия за неговото младо поколение и идентифицира 

нуждите и приоритетите му. Като рамка за общи цели и колективни действия тя 

предоставя основа за справедливо и съгласувано разпределение на 

правителствените ресурси за задоволяване нуждите на младежта. Освен това 

националната политика за младежта дава ценен пример за това младите хора 

могат да участват в процесите на вземане на решения в своята страна чрез 

активното си участие в разработването и прилагането на младежките политики. 

 

Като се има предвид политическата воля и силната ангажираност на 

различни сегменти на обществото при разработването на  национална 

политика за младежта, има няколко ключови елемента, които трябва да бъдат 

изяснени, преди първоначалният  

процес на формулиране да започне. Обществената политика за младежта, като 

документ с национално значение, представлява съгласувана формула за 

удовлетворяване на нуждите и стремежите на младите хора и за признаване на 

техния потенциал като рамка за младежкото развитие. 

 

Националната политика за младежта ще остане чисто символична, освен 

ако не успее да:  

 

• Даде ясни цели и декларация за визия, т.е. какво трябва да постигне 

политиката в дългосрочен план; 

• Да има всеобхватна координационна роля и дава насоки за всички 

политики, които пряко и косвено засягат младите хора и тяхното развитие 

като членове на обществото;   
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• Да бъде държавна политика, а не краткосрочна политическа 

целесъобразност на всяко правителство; 

• Да отразява интегриран, междусекторен и съгласуван подход основан 

на консултации със всички заинтересовани страни; 

• Да осигурява създаването на национални младежки платформи за НПО 

и институционализацията на неформални и официални консултативни 

механизми между заинтересованите страни в националната политика за 

младежта;   

• Да отваря пространства за участие на млади хора във всички етапи на 

развитие и разработването на конкретни проекти насочени към тях 

самите;   

 

Много е важно националната политика за младежта да бъде 

формулирана като самостоятелно законодателство, като впоследствие да се 

интегрира в цялостния национален план за развитие и да се координира с 

всички други секторни политики. По този начин се гарантира, че впоследствие 

нуждите на младежта ще се считат за неразделен елемент от националното 

планиране и разработване на политики. 

 

Създаването на политики насочени към младежта е изключително 

отговорен и специфичен процес, тъй като няма единна световна рамка, която 

може да се използва за всеки един обществено-културен контекст. Политики и  

програми, които са били ефективни и подходящи за една държава, могат да се 

окажат напълно неадекватни за друга. Все пак важно да се проучи опита на 

другите държави, да се видят техните успехи и да бъдат адаптирани към 

индивидуалните социокултурни обстоятелства на нашата страна. Ето защо в 

настоящата Методология са разгледани добрите практики на процеса по 

формиране , изпълнение и мониторинг на младежки политики в 5 европейски 

страни. 
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3. Приложимост на изследваните практики на страни от ЕС в България 
 

Преди да се спрем на текущото състояние на обществените консултации 

и практики в България, Методологията предоставя анализ на приложимостта  

на добрите европейски практики в развитите демократични общества, подробно 

проучени в рамките на „Проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15“ от: 

„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“. За целта, в 

настоящия раздел те са групирани в 3 основни категории: изцяло приложими, 

частично приложими и неприложими. Добрите практики, за които се установи, 

че са изцяло приложими, са подложени на допълнителен SWOT анализ за 

избор 2 броя практики, които могат да подобрят процеса по провеждане на 

обществени консултации. 

 

3.1 Анализ на приложимостта 

 

Изследваните практики в ЕС-15 показват различни механизми за участие 

на младежките представителства в процеса на взимане на решения и 

провеждането на широки обществени консултации по важни теми. Настоящият 

анализ има за цел да установи кои от изследваните практики имат 

приложимост в България. 

 

Както беше посочено в анализа на процеса на провеждане на 

обществени консултации в България, действащото законодателство в страната 

е предвидило всички необходими мерки, в т.ч. и финансови, за насърчаване на 

активното гражданско участие при формиране на младежки политики. 

 

В Австрия са изследвани 2 практики – „Австрийски Младежки Съвет“ и 

„Онлайн анкети за младежки политики“. 
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Първата практика - „Австрийски Младежки Съвет“ на пръв поглед е 

приложима в България, тъй като и тук съществуват подобни организации. 

Младежките съветите в България са силно централизирани и функционират 

основно чрез студентските съвети, представлявани от НПСС (Национално 

представителство на студентските съвети). Техните функции обаче са силно 

ограничени чрез висшите заведения в страната за конкретни образователни 

политики. Това, което отличава младежките съвети в Австрия е тяхната 

децентрализация с регионални съвети за младежта в девет федерални 

провинции. Участието им в регионалните правителства е в основата на тяхната 

широка популярност, обществена подкрепа и легитимация пред федералните 

власти при взимането на решения. За това помага и административното 

деление на Австрия, както и автономността на федералните провинции, 

залегнали в конституцията на страната.  

 

Липсата на силни регионални младежки структури в България и 

невъзможността за влияние върху решенията на местно и регионално ниво, 

отслабват и ролята на националните структури. Поради това, младежки съвет 

от австрийски тип в България е по-скоро неприложим. 

 

Втората практика – „Онлайн анкети за младежки политики“, се 

осъществява от специализиран младежки портал, чието функциониране е 

залегнало във федералния закон за младежко представителство. Въпреки 

това, броя на анкетирани младежки не е толкова голям (от 300 до 500 

участника), а въпросите за образование, работа или здравеопазване изискват 

много по-широко включване. Създаването на подобна платформа за младежко 

участие не е непременно свързана със законовото ѝ регламентиране. Това 

само допринася резултатите от тези проучвания да бъдат разглеждани от 

Министерството на икономиката, семейството и младежка. В този смисъл, 

създаването на подобна платформа в България е напълно възможно и може да 
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бъде приложена както на местно ниво, така и на национално. Предвид това, 

практиката за провеждане на онлайн анкетни проучвания за младежки политики 

е изцяло приложима в България. 

 

Във Великобритания са изследвани 2 практики – „Младежки Парламент 

на Обединеното Кралство“ и „ Проект Моето общество“. 

 

Първата практика - „Младежки Парламент на Обединеното Кралство“ е 

резултат от 20 годишни усилия на Британския младежки съвет, през които са 

изградени всички атрибути на едно широко младежко представителство. 

Установените контакти с Камарата на общините легитимират решенията на 

младежкия парламент и това създава допълнителни предпоставки за успеха на 

младежката организация. Създадени са избирателни райони с изборна 

система, брой мандати и е установена силна връзка с местните или 

регионалните власти. Липсата на силни регионални младежки структури в 

България и невъзможността за влияние върху решенията на местно и 

регионално ниво, отслабват и ролята на националните структури. Поради това, 

подобно и на австрийския младежки съвет, младежки парламент от британски 

тип в България е неприложим. 

 

Втората практика – Проект „Моето общество“ е много добър пример за 

провеждане на широки обществени консултации. Основният аспект, който дава 

възможност на проекта да получи широка обществена подкрепа, са сключените 

споразумения с правителството на Великобритания за ползване на 

общодостъпна информация. Всичко останало е предмет на добра координация 

и комуникация със заинтересованите страни за включването им в обществени 

обсъждания по важни политически теми. В България, подобна платформа би 

била възможна, както на местно, така и на национално ниво. Общинските 

съвети и/или парламента могат да си взаимодействат с граждански 
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организации при създаването на подобна платформа, като сключат 

необходимите споразумения за партньорства. Законът за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ) в България дава право на гражданите да 

бъдат информирани и може да бъде използван като претекст за създаването на 

подобна платформа. Също така, трябва да се отбележи и наличието 

платформата на национално ниво за обществени консултации –  

 

www.strategy.bg. В този смисъл, особено на местно ниво, подобна 

практика в България би била частично приложима и следва да се вземе 

предвид от общинските власти. 

 

В Ирландия са изследвани 2 практики – „Младежки Консултации за 

следучилищни политики“ и „ Национален Младежки Съвет“. 

 

Първата практика – „Младежки Консултации за следучилищни политики“ 

е пример за работещ модел на взаимодействие между образователните 

институции и младежите при формирането на политики. Инициативата за 

подобни практики е изцяло на департамента за деца и младежки работи и е 

реализирана чрез специализирания Отдел „Гражданско участие“. Важно е да се 

отбележи, че провеждането на подобна инициатива се основава на 

стратегически документ на национално ниво, каквато е Националната стратегия 

за участието на младежки и децата в процеса на вземане на решения 2015 – 

2020. В стратегическите цели на Националната програма за младежта 2016 – 

2020 на България, също е обърнато внимание на развитието на гражданското 

самосъзнание. Също така, Министерството на младежта и спорта има 

необходимия административен ресурс да провежда подобни консултации с 

младежите – пример за това са консултациите при изготвянето на 

Националната стратегия за младежта 2012 – 2020. Необходимо би било да се 

включват по-активно различни организации и местни власти на регионално 
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ниво за по-висока представителност. Предвид това, практиката за провеждане 

на младежки консултации за формирането на политики е изцяло приложима в 

България.  

 

Втората практика – „Национален Младежки Съвет“ на Ирландия, се 

отличава с големия брой доброволци – над 40 хил. души, както и броя на 

младежите, до които достигат посланията на съвета – над 380 хил. Широката 

представителност на ирландския младежки съвет се осигурява и от големия 

брой организации, които членуват и/или са наблюдатели и кореспонденти. 

Допълнително, Законът за младежката дейност легитимира участието на тези 

съвети в провеждането на политики. Регулярните срещи с депутати и сенатори 

пък са причина предложенията им да намират своето място в парламента. 

Подобен тип съвет трудно може да бъде реализиран в България, поради 

невъзможността за обединяване на голям брой младежки организации от 

цялата страна и включването на голяма доброволческа маса, въпреки, че не 

съществуват законодателни пречки за това и подобни инициативи се 

насърчават на национално и европейско ниво. Поради това, младежки съвет от 

ирландски тип в България е неприложим. 

 

 

Във Франция са изследвани 2 практики – „Европейски Младежки 

Парламент“ и „Кръгли маси по околна среда Grenelle de L'Environnement“. 

 

Първата практика – „Европейски Младежки Парламент“ показва мащаба, 

който училищните мрежи могат да постигнат на наднационално ниво – от лицея 

във френския гр. Фонтенбло до 40 държави в цяла Европа. Поради 

спецификата и наднационалния характер на изследването на практиката, 

същата е неприложима не само в България, но и в останалите европейска 

страна – възможно е единствено нейното надграждане. 
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 Прави впечатление обаче, че България е една от двете държави от ЕС, 

които не са се включили в Европейския Младежки Парламент. В тази връзка, е 

напълно възможно да се създаде партньорска организация в България, която 

да представлява интересите на българската младеж по време на 

международните сесии на Европейския Младежки Парламент. Това може да 

бъде съществуваща училищна мрежа или младежка организация, която има 

опит на европейско ниво при участие в различни мероприятия. 

 

Втората практика – „Кръгли маси по околна среда Grenelle de 

L'Environnement“ показва важността от взимането на решения чрез дебат между 

националната и местната власт с гражданските организации. Отвореното 

управление и прозрачността при взимането на решения насърчават 

гражданското участие в подобни формати и създават усещане за чуваемост на 

всички мнения и становища. Създаването на работни групи по места и 

обсъждането на проблемите в интернет платформа дават възможност на 

максимално широк кръг представители да се включат. Кръглите маси и 

дебатите се провеждат на първо място във френските региони и едва след 

това стигат до парламента, което показва ролята на местната власт в подобни 

дебати. Предвид това, провеждането на кръгли маси и дебати от общините в 

България при вземане на различни решения е изцяло приложимо. 

 

Във Финландия са изследвани 2 практики под формата на различни 

платформи – „Платформа за младежки инициативи Nuortenideat.fi“ и 

„Платформа за обществени консултации Otakantaa.fi“. Първата практика – 

„Платформа за младежки инициативи Nuortenideat.fi“ отговаря на тенденциите 

за онлайн гражданско участие сред младежите – групата, която най-много 

използва интернет. Добрата законодателна основа изисква младите хора да 

участват при решаването на проблеми и задължава местните власти да се 

отчита пред инициаторите, в т.ч. младежи, на техните идеи. Тези фактори 
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подпомагат съществуването на младежката платформа Nuortenideat.fi, в която 

общини, училища, младежки съвети, НПО и млади хора участват активно в 

обсъждането на различни инициативи. Създаденият наръчник с инструкции за 

законопроекти, касаещи младите хора допълнително насърчава широк кръг от 

участници да дават предложения, които впоследствие намират отражение в 

различни законопроекти. Въпреки, че има създадена законодателна основа в 

България за провеждането на подобни дискусии и даването на предложения, не 

са налице механизмите за техния задължителен характер, както е във 

Финландия. Поради това, националната платформа за младежки инициативи, 

които да бъдат превръщани в законопроекти, към момента е неприложимо 

България. 

 

Втората практика - „Платформа за обществени консултации Otakantaa.fi“ 

се отличава с удобен интерфейс и активното търсене на обратна връзка от 

заинтересованите страни при вземането на решения. Участието на 

правителството в тези консултации се осъществява чрез специализирани 

консултантски фирми, които контактуват с гражданите на експертно ниво при 

всяка предложена нова идея или  попълнена анкета и обратна връзка по 

предложена законодателна промяна. Платформата в известна степен 

наподобява Порталът за обществени консултации в България – 

www.strategy.bg.  

 

В българския портал за обществени консултации обаче липсва 

възможност гражданите да предлагат нови политики, а единствено могат да 

изказват мнения и коментари по предложени законодателни промени. Това 

може да бъде преодоляно със създаването на допълнителен модул, както и с 

наемането на поголям човешки ресурс от експерти, които да контактуват с 

гражданите. Предвид това, въвеждането на платформа за обществени 

консултации от финландски тип в България е частично приложимо. 

http://www.strategy.bg/
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Таблица 2: Приложими практики в България 
 

 

Държава Изследвана практика Приложимост в 
България 

 
Австрия 
 

Он-лайн анкети за 
младежки политики 

 
Изцяло приложима 

 
Великобритания 

Проект  
„Моето общество“ 

 
Изцяло приложима 

 
Ирландия 

Младежки консултации 
за следучилищни 
политики 

 
Изцяло приложима 

 
Финландия 

Платформа за 
обществени консултации 
Otakantaa.fi 

 
Изцяло приложима 

 
Франция 

Кръгли маси по околна 
среда Grenelle de 
L'Environnement 

 
Изцяло приложима 

 
 

3.2 SWOT анализ на приложимите практики 

 

В анализа на приложимостта на изследваните практики, са установени 

общо 5 броя практики от ЕС-15, които могат да бъдат частично или изцяло 

приложени в България. Три от практиките са изцяло приложими в България, а 

две от тях – частично приложими. 

 

За изцяло приложимите практики, е направен допълнителен SWOT 

анализ, който има за цел да послужи за избора на 2 бр. практики за 

подобряване на процеса по провеждане на обществени консултации за 

младежки политики, които да са обект на пилотните обществени консултации в 

Дейност 4 от проекта. („Провеждане на 2 бр. пилотни обществени консултации 

по изготвената "Методология за подобрение на процеса по провеждане на 

обществени консултации и участие на гражданските организации и 
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обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики 

и законодателство в областта на младежта“). 

Таблица 3: SWOT анализ на онлайн анкети за младежки политики в Австрия  
 

 
Таблица 4: SWOT анализ на кръгли маси по околна среда Grenelle de  
L'Environnement във  Франция 
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Таблица 5: SWOT анализ на Младежки консултации за следучилищни 
политики в Ирландия 
 
 

 
 
 
 

Допълнителният SWOT анализ на изцяло приложимите практики, 

откроява като най-подходящи за България изследваните практики от Австрия 

(„Онлайн анкети за младежки политики“) и Ирландия („Младежки Консултации 

за следучилищни политики“). Практиката от Франция („Кръгли маси по околна 

среда Grenelle de L'Environnement“) е твърде мащабна и въпреки, че е 

възможно да бъде приложена, изисква сериозен опит в провеждането на 

обществени консултации. В България този опит все още не е налице и 

националните и местни структури на държавната власт нямат необходимия 

капацитет за прилагането на подобна практика.  
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4. Формиране и провеждане на младежки политики в България 

Анализът на процесите по формиране и изпълнение на младежки 

политики в България включва преглед на национално и местно ниво. На 

национално ниво, е извършен анализ на съществуващия процес по формиране 

на младежки политики, осъществяван от Министерството на младежта и спорта 

чрез Националната стратегия за младежка. На местно ниво, е извършен анализ 

на практиката в община Костинброд при изпълнението на Общински годишен 

план за младежта. 

 

4.1 На национално ниво 

 

Прегледът на практиката по формиране и изпълнение на младежки 

политики в България, че действащото законодателство е предвидило всички 

необходими мерки, в т.ч. и финансови, за насърчаване на активното 

гражданско участие при формиране на младежки политики. Формирането и 

изпълнението на младежки политики на национално ниво се извършва от 

Министерството на младежта и спорта, чрез изготвянето на дългосрочни 

стратегии.  

 

Със приемането на Закона за младежта, изготвен от Министерството на 

образованието, младежта и науката. (Решение на НС от 5 април2012 г., обн. в 

ДВ, бр. 31 от 20 април 2012 г.), беше създадена законова уредба на 

обществените отношения в областта на младежта, свързани с осигуряване на 

благоприятни условия за пълноценно личностно развитие, участие на младите 

в обществения и икономическия живот и приобщаването им в процеса на 

управление на местно, областно и национално ниво. Тези стратегически 

действия представляват логично и необходимо продължение на динамичното 

развитие на обществените и институционални нагласи, политики и приоритети 

по отношение на младежкия сектор в страната. Най-важният стратегически 
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документи за формиране и изпълнение на младежки политики, актуален към 

момента, е Националната стратегия за младежка 2012 – 2020. С нея се 

определят целевите групи, стратегическите цели, приоритети и задачи за 

периода на действие на стратегията. В изпълнение на чл. 4., ал. 3 на Закона за 

младежта, Министерският съвет внася за приемане в Народното събрание 

проект на Национална стратегия за младежта с цел гарантиране на 

устойчивост на националната политика за младежта.  

 

Националната стратегия за младежта (2012-2020) е ориентирана към 

изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка 

политика в България, основана на многосекторния подход, междусекторното 

сътрудничество и съвместното управление с младите хора на национално, 

регионално , областно , общинско ниво. Основната целева група на стратегията 

са младите хора на възраст от 15 до 29 години, съобразно международните и 

европейските стандарти за работа с младежта.  При изготвянето на актуалната 

национална стратегия за периода 2012 - 2020, са организирани публични 

консултации с участието на над 900 млади хора, представители на младежки 

организации, общини, държавни и областни администрации. Участниците в 

публичните консултации са отправили над 250 писмени предложения за 

целевите групи, стратегическите цели, приоритети и задачи на националната 

стратегия. При изготвянето на стратегията, се провежда и анкетно проучване по 

проекта на Националната стратегия, като при последната стратегия са 

участвали над 1400 младежи от повече от 60 различни населени места.  В 

резултат, дефинираните стратегически цели се оценяват като изключително 

важни и се подкрепят от младите хора.  

 

Сред стратегическите цели на Националната стратегия за младежта 2012 

- 2020, се откроява Стратегическа цел 6 „Повишаване на гражданската 

активност“. Тя се фокусира върху осигуряването на възможности за 
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пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и приобщаването им 

към основните демократични ценности и стандарти. 

 

Изпълнението на приоритетите на Националната стратегия за младежта, 

се осъществява чрез Националната програма за младежта 2016 – 2020, 

актуална към момента.Сред стратегическите цели на програмата, е развитие на 

доброволничеството сред младите хора като движеща сила за гражданско 

самосъзнание. В стратегията от друга страна се специално внимание на ролята 

на младежките организации, младежките съвети и общините в този процес. 

 

Младежките организации осигуряват младежко участие и 

представителство при формулирането и изпълнението на политиките за 

младежта. Младежките организации работят в тясно сътрудничество с 

централните, регионални и местни органи. 

 

Младежките съвети координират интересите на младите хора в различни 

области – образование, култура, спорт, екология, здравеопазване, труд и 

социална политика, неформално обучение, свободно време и развитие на 

местните общности, чрез:  

 

¾ участие във формирането, осъществяването и оценката на младежка 

политика;  

¾ застъпнически кампании;   

¾ международното младежко общуване;  

¾ сътрудничество с общинските и държавните органи и администрация.  

 

Необходимо е да се гарантира представителност, публичност и отчетност 

в дейността на младежките съвети. 
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Съгласно стратегията, активността на кметовете и общинските съвети в 

изпълнение на Националната стратегия за младежта осигурява по-висока 

степен на отзивчивост към нуждите на младите хора и съответствие с 

принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на 

общините и регионите. По-долу, в т. 2.2 е подробно изследвана практиката на 

местно ниво, чрез представената съществуваща практика в Община 

Костинброд, партньор по проекта. Кметовете на общини осигуряват отчетност, 

публичност и прозрачност на общинските политики за развитие на младежта. 

Общинските съвети и кметовете на общините си сътрудничат с териториалните 

структури на централни държавни органи и гарантират участието на младите 

хора при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики 

за развитие на младежта. 

 

4.2 На местно ниво 

 

Партньорът по проекта, Община Костинброд е предоставил 

съществуващата практика на процеса по формиране, изпълнение и мониторинг 

при провеждане на младежките политики.  

 В изпълнение на ч.15 и чл.16 от глава Втора на Закона за младежта 

ежегодно в началото на годината общинска администрация Костинброд 

подготвя и утвърждава Общински годишен план за младежта за текущата 

година. Този Общинския годишен план се разработва в изпълнение на : 

 

•  Закона за младежта; 

  

•  Националната стратегия за младежта 2010-2020;  

 

• Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за 

младежта 2014-2020. Този документ определя целите и приоритетите на 
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общинската политика за младите хора и възможностите на отговорните 

институции за нейното реализиране.   

 

Годишния общински план за младежта съдържа: 

 

1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Костинброд; 

 

2. Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската 

политика за младежта и мерки за постигането й;  

 

3. Описание на дейностите, които допринасят за постигане на целите на 

Националната стратегия за младежта; 

 

4. Изпълнение на схемата за Европейска гаранция за младежта 2014-

2020 г. на общинско ниво.  

 

5. Организация и координация на дейностите;  

 

6. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план 

за младежта; 

 

7. Ред и начин за осигуряване на информация и публичност на плана. 

 

Направеният Анализ на предизвикателствата пред младежта в община 

Костинброд обхваща голяма част от основните проблеми пред младите хора, 

като например:  

 

• Заетост и безработица; 

  



 

 
 

BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

 

Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № 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 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg 

27 

 

• Професионално ориентиране и реализация и кариерно развитие; 

 

• Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на   

младите хора;  

 

• Здравословен начин на живот; 

 

• Самонаемане и предприемачество. 

 

В годишния общински план за младежта има посочени приоритетни и 

специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта и са 

набелязани мерки за тяхното изпълнение и описание на дейностите и 

организациите които имат ангажимент за изпълнението на мерките за 

постигане на определените приоритетни и специфични цели. Също така там 

има точка която посочва предизвикателствата пред младежта от общината 

както и причините за проблемите за ниската заетост и младежка безработица 

които могат да се обединят в няколко аспекта: 

 

• Дисбаланс между реалното търсене на пазара на труда и младежите с  

определено професионално направление;     

 

• Занижено равнище на професионална квалификация, дължащо се на 

слаба практическа подготовка и ниска информираност; 

 

• Слабо търсена или неточна професионална ориентация;  

 

• Липсата на трудов опит, който е основен фактор за всеки работодател 

при подбор на кадри;  
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• Липса на мотивация от предлаганото заплащане при несъобразяване 

или пренебрегване на дадената квалификация и др. 

 

Ключов фактор, предопределящ младежката безработица е степента на 

придобитото образование. Липсата па квалификация прави младите хора 

неконкурентноспособни на пазара на труда и е основен фактор за високата 

безработица сред тях. Най-многобройни и с най-голям относителен дял в 

професионалната структура на безработните младежи до 24 г. и до 29 г. са 

младежи без специалност и професия. 

 

За справяне с проблема за заетостта и безработицата сред младите хора 

е създадена междуведомствена група между община Костинброд и Бюро по 

труда за разработване и изпълнение на схеми за заетост, обучение, за 

насърчаване на териториалната мобилност и др., насочени към младежите, в 

контекста на ОП РЧР 2014- 2020 г. 

 

Изпълнението на схемата за Гаранция за младежите на общинско ниво  

община Костинброд ще се реализира поетапно. В нея е предвиден на всеки 

регистриран безработен младеж в бюрото по труда да бъде изготвен 

индивидуален план за действие. Предвидено е приоритетно да се финансира 

обучение и заетост на младежи до 25 г. с основно и по-ниско образование. В 

Годишния план е заложено използване на информация, предоставена от 

училищата, РУО на МОН, МОН, ЕСГРАОН за младежи незаписали следваща 

образователна степен или следващ клас на образование от трудовите 

посредници, относно предоставяните услуги от бюрото по труда. 

 

 Изпълнението на националната гаранция за младежта е предвидено да 

се изпълни с мерки и програми финансирани със средства от държавния 

бюджет. За изпълнение на целите заложени в Европейската и Националната 
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гаранция за младежта  общината използва партньорски подход който се 

изразява в следните дейности:  

 

•  Провеждане на информационна кампания за целите и същността на  

Националната гаранция за младежта;  

 

•  Предоставяне на информация от МОН и МТСП относно младежите,  

преждевременно напуснали и рано отпадналите от образователната 

система;  

 

•  Подкрепа от НСОРБ, посредством местата власт, за идентифициране 

на младежите, отпаднали от образователната система, както и на тези, 

които никога не са посещавали училище;  

 

• С участието на Министерството на младежта и спорта да се 

идентифицират нестопански организации, които реализират младежки 

дейности и услуги;  

 

• Работа с родителите на младежите - консултации, подкрепа, 

индивидуално ориентиране; 

 

В Общинския годишен план за младежта за 2019 г. основните дейности, 

които са заложени да бъдат извършени  в посока професионално ориентиране 

и реализация на младежи са от общообразователните и професионални 

училища на територията на община Костинброд са в посока: 

 

•  Изграждане, поддържане и развиване на информационна система по 

професионално ориентиране и кариерно развитие; 
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• Организиране и провеждане на дейности по професионално 

ориентиране и кариерно развитие на деца в детските градини, ученици, 

кандидат-студенти, учители, родители и граждани. 

 

• Осъществяване на организационно-методическа подготовка в 

училищата по проблемите на професионалното ориентиране и 

кариерното развитие на учениците; 

 

•  Набират, обработват и разпространяват информация и данни за 

развитието на образованието, на пазара на труда и икономиката в 

общината, за условията и реда за продължаване на образованието в 

средни и висши училища; 

 

• Насърчават учениците и кандидат-студентите да поемат по-голяма 

лична отговорност при своето образование и професионално 

самоопределяне;  

 

•  Поддържат връзки и взаимоотношения с институции и структурни 

звена, имащи  

отношение по въпросите на професионалното ориентиране и кариерното 

развитие. 

 

Община Костинброд прави опити да разширява и задълбочава 

сътрудничеството между училищата в общината и структурите на висшите 

училища. В изпълнение на дейностите в посока професионално ориентиране и 

реализация на младежите заложени в Общински годишен план за младежта за 

2019 е предвидено активно сътрудничество между Бюро по труда, училищата 

на територията на общината, МОН и община Костинброд. 
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За развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на 

младите хора на територията на общината са създадени условия за тяхната 

реализация. Подкрепата от страна на общината за развитието на таланта, 

творческите умения и културно изразяване на младите хора се изразява във 

логистична и финансова подкрепа за участия на читалища в различни 

фолклорни национални и международни фестивали. Общината оказва 

подкрепа и на детски и младежки танцови състави за участия в международни и 

национални фестивали. Община Костинброд провежда активна политика за 

здравословен начин на живот, като на нейна територия има сформирани 

спортни клубове по различните видове спорт които се подкрепят активно от 

общинското ръководство при провеждане на тяхната дейност. 

 

За по-голяма информираност и знания за здравословен начин на живот 

на младежите общината съвместно с Дирекция „Профилактика на болестите и 

промоция на здравето” към Регионална здравна инспекция - София област 

реализират дейностите си на базата на Националната здравна стратегия „По-

добро здраве за по-добро бъдеще на България”. 

 

Младите хора на възраст до 25 и 29 години не проявяват инициатива за 

развитие на собствен бизнес и самонаемане като най-главна причина е липсата 

на опит и средства на младежите за създаване на микро-предприятия за 

стартиране на собствен бизнес. За подобряване на тенденцията за липса на 

инициативност за развитие в младежите общината съвместно с Бюро по труда 

провеждат информационни кампании за възможностите чрез Национален план 

за действие по заетостта, по програми и мерки за създаване на микро-

предприятия на безработните младежи. Друга политика провеждана от 

общината в тази посока е чрез Национален план за действие по заетостта, по 

програми и мерки  насърчаване на работодателите да разкриват работни места 

и да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст, вкл. с трайни 
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увреждания, младежи от социалните заведения и др. на пълна или непълно 

работно време. 

 

В годишния общински план за младежта има разработени конкретни 

дейности за включване на младежите в провежданите политики от страна на 

общината с посочени срокове и ангажирани организации за тяхното 

провеждане. Така например в плана за изпълнение на „Проучване на 

потребностите,  интересите и желанията на младите хора“ е посочено че се 

осъществява под форма на информационни кампании от страна на експерти от 

общината. Практиката от извършеното проучване на добри практики в 5 

държави от ЕС-15 показва ,че това е остарял начин за провеждане на 

младежки политики. Същото е положението и с останалите дейности заложени 

в плана за провеждане на младежки политики като: 

 

• Целогодишни кампании по превенция на риска от ХИВ/СПИН, 

тютюнопушене, алкохол, наркотици и др. сред младежите;  

 

•   Провеждане на спортни прояви под надслов „Живей чисто”;  

 

•   Организиране на различни конкурси и дейности за младежи/ученици; 

 

•  Подпомагане на младежки инициативи свързани с отбелязването на: 

„Да почистим България за 1 ден”, „Седмица на гората“ и „Ден на розовата 

фланелка“.  

 

•  Стимулиране и подпомагане участието на млади хора в т.ч. и млади 

хора в неравностойно положение в художествената самодейност и спорт;  
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•  Подкрепа желанията и възможностите за участие в общински, 

регионални,   национални, международни прояви, конкурси, фестивали и 

други мероприятия;  

 

•   „1- Декември Световен ден за борба със СПИН “Обучение на млади 

хора, и участие в АнтиСПИН кампания 2019 година;  

 

•  „Да почистим Костинброд заедно!”- отбелязване и организирано 

почистване на обществени места в гр.Костинброд от младежи;  

 

• Организиране и провеждане на кръгли маси с деца и младежи от 

общината. 
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5. Процес на провеждане на обществени консултации в България 

 

5.1 Конституция 

 

Прякото участие на гражданите в упражняването на властта (чл. 1) и 

правото им да правят предложения и отправят петиции (чл. 45) са гарантирани 

от българската Конституция. Основните нормативни актове, в които е уреден 

процесът на участие на гражданите в процесите на изготвяне на нормативни 

актове са Административнопроцесуалният кодекс, Законът за нормативните 

актове и Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

 

5.2 Административнопроцесуален кодекс 

 

В Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е уредено издаването на 

общи административни актове (глава пета, раздел втори) и на нормативни 

административни актове (глава пета, раздел трети) като за общите 

административни актове в кодекса има подробно разписана процедура, а за 

нормативните административни актове е предвидено субсидирано прилагане 

на Закона за нормативните актове (ЗНА). Общи са административните актове с 

еднократно правно действие, с които се създават права или задължения или 

непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на 

неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива актове. 

Откриването на производството по издаване на общия административен акт се 

оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, чрез 

изпращането на проекта до организации на заинтересованите лица или по друг 

подходящ начин. Уведомяването включва и основните съображения за 

издаването на акта, както и формите на участие на заинтересованите лица в 

производството. 
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Доколкото в специален закон не е установено друго, заинтересованите 

лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация, 

съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт. 

Формите на участие на заинтересованите лица в производството се определят 

от административния орган, който определя и оповестява публично една или 

повече от следните форми на участие на заинтересованите лица в 

производството по издаване на акта: 

 

1. писмени предложения и възражения;  

2. участие в консултативни органи, подпомагащи органа, издаващ акта; 

3. участие в заседания на органа, издаващ акта, когато той е колективен;  

4. обществено обсъждане. 

 

Заинтересованите лица могат да изразят становище в срок не по-кратък 

от 30 дни. Общият административен акт се издава, след като се изяснят 

фактите и обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят предложенията 

и възраженията на заинтересованите граждани и техните организации. Когато в 

производството са участвали чрез предложения, възражения или по друг начин 

отделни заинтересовани лица или организации, на тях им се изпраща отделно 

съобщение за издаването на акта. По отношение на нормативните актове от 

гледна точка на гражданското участие е важна разпоредбата, задължаваща 

компетентния орган да издаде нормативния административен акт, след като 

обсъди проекта, заедно с представените становища, предложения и 

възражения (чл. 77). 

 

5.3  Закон за нормативните актове 

 

Законът за нормативните актове е един от водещите нормативни актове 

на законодателя, с който се урежда състоянието на обществените консултации 
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в България. С промените през 2016 г. (виж т. 1.2. „Преглед на измененията в 

нормативната уредба след 2016 г.“) от настоящия раздел, беше поставено 

началото на един по-ефективен процес в провеждането на обществените 

консултации. 

 

В разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, в сила от 1 януари 2008 г., 

внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от 

компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на интернет 

страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, 

като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за 

предложения и становища по проекта. В чл. 28, ал. 2 от закона е определено 

съдържанието на мотивите и доклада. Проект на нормативен акт, към който не 

са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се 

обсъжда от компетентния орган. 

 

С § 6 от Преходните и заключителни разпоредби се изключва 

прилагането на закона по отношение на законопроектите за бюджета и за 

обществено -икономическото развитие на страната. Този ретрограден подход е 

запазен и в новия закон за публичните финанси, който изисква обществено 

обсъждане при приемането на общинските бюджети, но изключва такова при 

изготвянето на държавния бюджет. 

 

5.4 Устройствен правилник на Министерския съвет  

 

Изключително важен, с оглед на практическото прилагане на правилата 

за обществени консултации е Устройственият правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация (УПМСНА). В правилника се съдържа 

специална глава (глава шеста), посветена на публичността на работата на 

Министерския съвет.  
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Изисква се преди внасянето им за разглеждане на заседание на 

Министерския съвет законопроектите и проектите на нормативни и общи 

административни актове на Министерския съвет, заедно с мотивите, съответно 

доклада, да се публикуват на интернет страницата на вносителя, съгласно 

изискванията на Закона за нормативните актове и АПК. Министрите са 

задължени да организират общественото обсъждане на проектите в 

съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и АПК. С тези 

разпоредби на правилника като цяло коректно се препраща към процедурата за 

консултиране, уредена в ЗНА и АПК. 

5.5  Разпоредби в специални закони, предвиждащи гражданско участие 

при изготвянето на нормативните актове 

 

5.5.1 Обсъждане на предложения за поемане на дълг по Закона за 

общинския   дълг 

 

За да бъде внесено в общинския съвет едно предложение за поемане на 

дълг от кмет на община, то трябва да е предложено за обсъждане на местната 

общност, чиито становища и предложения са неразделна част от 

предложението. Кметът на общината оповестява проекта, който ще се 

финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до 

местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта 

– предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и 

мястото и датата на провеждане на обсъждането. Поканата се публикува в 

един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно 

място в сградата на общината като датата на обсъждането на проекта е най-

малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.  

 

Обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с наредба, 
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приета от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите 

предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението 

до общинския съвет за поемане на дълг. 

 

Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане 

на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг на Столична община 

предвижда следните условия и ред: 

 

•  Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец 

преди разглеждане на проекта от Общинския съвет.  

 

• В общественото обсъждане могат да участват представители на 

общинската администрация, на държавни и обществени организации, 

обществеността и заинтересовани физически и юридически лица;  

 

• Поканата за обсъждане се публикува в централен и местен ежедневник 

най-малко седем дни преди насроченото обсъждане; 

 

•  Поканата за обсъждане трябва да съдържа общите параметри на 

проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на 

обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането, място за 

свободен достъп до материалите по проекта, както и време за обществен 

достъп до документацията и при необходимост лица за контакти;  

 

• Обсъждането се провежда в достъпно място в сградата на общината;  

 

• За провеждане на конкретно обсъждане от местната общност кметът 

назначава със заповед докладчик за обсъждането и лице, което да 

изготви протокол на обсъждането;  
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• Обсъждането се открива с експозе от упълномощения от кмета 

докладчик, което съдържа описание на идеята на проекта, доказателства 

за обществената му значимост, икономически параметри на проекта, 

предлаган начин на финансиране, параметри на предлаганото 

финансиране. Докладчикът може да покани на обсъждането експерти, 

взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на 

представителите на местната общност;  

 

• След експозето се дава думата на представителите на местната 

общност за свободно изразяване на мнения, предложения, становища, 

въпроси; Докладчикът и експертите записват всички въпроси, след което 

отговарят на лицата, поставили въпросите:  

 

• За протичането на обсъждането се води протокол;  

 

• Когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в 

проекта или разглеждане и оценка на други алтернативи, кметът 

преценява необходимостта от допълване на проекта и от организиране 

на ново обществено обсъждане по реда на същата наредба. По негова 

преценка може да бъде поискано от изготвилите проекта лица да 

актуализират проекта с приетите допълнения и забележки от 

общественото обсъждане. 

 

5.5.2 Обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието 

върху околната среда по Закона за опазване на околната среда 

 

В обсъждането по чл. 97 от Закона за опазване на околната среда могат 

да участват всички заинтересовани физически и юридически лица, в т.ч. 

представители на компетентния орган за вземане на решение по оценката на 
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въздействието върху околната среда, териториалната администрация на 

изпълнителната власт, обществени организации и граждани. Възложителят 

уведомява лицата за мястото и датата на обсъждането чрез средствата за 

масово осведомяване или по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди 

срещата за общественото обсъждане.  

 

Възложителят на предложението и компетентните органи осигуряват 

обществен достъп до документацията по оценката на въздействието върху 

околната среда за период от 30 календарни дни преди началото на 

обсъждането. Представителите на обществеността представят писмено своите 

становища на срещата за обществено обсъждане или ги изпращат на 

компетентния орган за вземане на решение по оценката на въздействието 

върху околната среда не по-късно от 7 календарни дни след обсъждането. 

 

5.5.3 Публично обсъждане на проекта на бюджет на общината по Закона 

за публичните финанси 

 

Проектът за годишен бюджет на общината подлежи на публично 

обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември. Кметът на 

общината оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително 

на интернет страницата на общината и в местните средства за масово 

осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от 

общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се 

внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета. Проектът 

на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна 

класификация. 

 

5.6 Обща оценка на нормативната уредба 
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Синтезирана характеристика на състоянието на нормативната уредба е 

направена в Бялата книга на гражданското участие в България, в която се 

констатира че липсва синхронна уредба и единен подход в различните 

специални закони, предвиждащи обществени обсъждания по едни или други 

въпроси. Прави се извод, че участието на гражданите в консултативни процеси 

към институции на централно и на местно ниво няма концептуално завършен 

характер, регулацията му, доколкото я има, е разпръсната в различни 

юридически актове – на законово и подзаконово ниво или на ниво правилници 

за дейност на централни институции, на децентрализираните им структури, на 

местната администрация и общинските съвети. Затова правните гаранции за 

ефективно участие на гражданите във вземането на решения по въпроси на 

публичните политики, които ги интересуват, са все още недостатъчни и 

ненадеждни. Обществените консултации не са регламентирани нормативно 

като част от оценката на въздействието. Проблем в нормативната 

регламентация е различието в процедурите за обществени консултации, 

регламентирани в АПК и ЗНА (Таблица №1): 

 
Таблица 1: Консултационен процес според АПК и ЗНА 

 
Елементи на Консултационния процес               АПК                                     ЗНА 

 
 
 

АКТОВЕ 

Общи административни актове: 
Решения на общински съвети  
Решения на Министерския съвет   
Решения на колективни  
регулаторни органи  
Заповеди на органи на  
изпълнителната власт 

Нормативни   актове: 
Кодекси            
Закони   
Постановления 
Наредби   
Правилници  
Инструкции  

Планиране на 
консултации 

 
НЕ 

 
НЕ 

 

 
 

Начин на 
оповестяване 

Публично чрез средствата за  
масово осведомяване, чрез  
изпращането на проекта до  
организации на заинтересованите  
лица или по  друг подходящ 
начин  

Публикуване на  
интернет  
страницата на  
съответната  
институция 
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Идентифициране на  

заинтересованите 
страни 

Определят се организации 
на заинтересовани страни,  
до които се изпраща проекта и се 
признава правото им да ги  
представляват и да  

получават информация  

 
 

НЕ 

 
 

Начин на 
оповестяване 

Проектът и основните  
съображения за издаването 
на акта, както и формите на  
участие на заинтересованите  
лица в производството  

Проектът и мотивите, 
съответно  доклада 

 
Осигурена  

информация 

Заинтересованите лица и  
техните организации имат  
право на достъп до цялата  
информация, съдържаща се в  
преписката по издаване на  

общия административен акт   

 
 

Само проекта и   
доклада 

 
Избор на 

консултационна  
процедура и форми 

на участие  
на заинтересованите 

лица в 
производството 

Четири форми:  
1. писмени предложения и  
възражения;  
2. участие в консултативни  
органи, подпомагащи органа,  
издаващ акта;  
3. участие в заседания на  
органа, издаващ акта, когато  
той е колективен;  
4. обществено обсъждане.  

 
 

Само една форма: 
писмени 

предложения и  
становища 

 
Срок за консултиране 

 
Не по малко от 30 дни 

 

Не по‐малко от 14 дни 

Задължение за 
обсъждане на  
предложенията 

 

ДА 
 

НЕ 

 
Обратна връзка към  

участниците  
в производството 

До участвалите в  
производството отделни  
заинтересовани лица или  
организации се изпраща  
отделно съобщение за  
издаването на акта 

 
 

НЕ 

 

Анализът на данните в таблицата показва, че като цяло 

консултационните процедури за издаване на общи административни актове са 

много по-пълни и в много по-голяма степен съобразени с общоприетите 

правила за провеждане на консултации в сравнение с уредбата на 
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консултационните процедури за нормативните актове, при която: 

 

• начинът на оповестяване е ограничен само до публикуване в интернет;  

 

• не се идентифицират заинтересованите страни;  

 

• не се осигурява достъп до цялата информация, съдържаща се в 

преписката по издаване, както е при общите административни актове, а 

само до тази, съдържаща се в доклада и в проекта на акт; 

 

• осигурена е само една форма на участие на заинтересованите лица в 

производството – писмени предложения и становища, срещу четири за 

процедурите за общи административни актове;  

 

• по-кратък срок – минимум 14 дни срещу минимум 30 дни при общите 

административни актове;  

 

• няма задължение за обсъждане на предложенията и съобразяване с 

тях;  

 

• няма задължение за осигуряване на обратна връзка. 

 

Издаваните нормативни актове са много повече на брой и по-важни за 

обществото от общите административни актове, но при тях консултационният 

процес не е съобразен със стандартите за обществени консултации.  

Масовата практика в администрацията е консултациите за разглеждане 

от Министерския съвет на общи административни актове да се осъществяват 

по процедурата на ЗНА, а не по тази, уредена в АПК, въпреки изричното 

изискване на УПМСНА консултациите да се извършват съгласно изискванията 
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на АПК. Една от причините за това е липсата на синхрон между процедурата за 

междуведомствено съгласуване, срокът за което е 10 дни, срокът за 

обществено обсъждане на нормативните актове, който е 14 дни и срокът за 

обсъждане на общи нормативни актове. Обикновено общественото обсъждане, 

изразяващо се в публикуване в интернет, стартира в момента на изпращане на 

материалите за междуведомствено съгласуване. Често след изтичане на 10-

дневния срок администрациите внасят материала в Министерския съвет, без да 

чакат 14-дневния срок. 

 

Предвид факта, че консултациите по повод на нормативните актове са 

основната част от консултираните документи, както и че по отношение на 

общите административни актове почти всички въпроси са уредени коректно в 

АПК констатациите в т. 3.2. – 3.6. по-долу се отнасят предимно за нормативните 

актове и ЗНА. 

 

В УПМСНА съществува разпоредба (чл. 36, ал. 4), която позволява по 

решение на министър-председателя, след доклад на главния секретар, в 

дневния ред на заседанията на Министерски съвет да бъдат включвани 

материали, които не отговарят на изискванията на чл. 35 от УПМСНА. Този 

текст се тълкува като основание за включване на точки в дневния ред, дори 

когато проектът на акт изобщо не е бил публикуван. 

 

5.7 Съдебна практика 

 

През последните години, особено след 2012 г., е налице постоянна 

тенденция на увеличаване на случаите на оспорване на нормативни актове 

пред съда на основание незаконосъобразност, поради неспазване на чл. 26, ал. 

2 от ЗНА. Това донякъде се дължи и на практиката на Върховния 

административен съд, който в не едно свое решение определя нормата на чл. 
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26, ал. 2 от ЗНА за императивна. 

 

Прегледът на съдебната практика показва, че през годините са 

оспорвани актове на най-различни органи – на Министерския съвет, на 

министри, на общински съвети и др. Това сочи, че съдът прилага еднозначно и 

последователно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове по отношение 

на всички органи, чиито актове подлежат на съдебен контрол. 

 

С утвърждаването на тази почти единната практика на съда се засилва и 

интензитетът на оспорване на актовете на органите на изпълнителната власт и 

на местното самоуправление. Все повече заинтересованите страни се 

възползват от правото си по съдебен ред да докажат, че компетентните органи 

не изпълняват един от водещите принципи на доброто управление – 

консултации със заинтересованите страни и че това засяга законно 

установените им права да направят предложение и коментари. 

 

Освен задължението за публикуване в интернет за най-малко 14 дни на 

проекта на акт, законодателят е предвидил и други гаранции за качество и 

обоснованост на нормативните актове – изготвяне на доклади и мотиви с 

определени реквизити и публикуването им заедно с проекта на акта. В тази 

връзка следва да бъде отбелязано, че съдът разглежда общо разпоредбите от 

глава трета и не следи единствено за спазване на срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА. 

 

Един добър пример в тази посока е решението от 18 февруари 2014 г. на 

тричленен състав на Върховния административен съд по производство, в което 

се оспорва законосъобразността на Наредба №3/30.11.2012 г. за вписването, 

квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра 

на правосъдието, обн. в ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г. Наредбата е оспорена по 

жалба на заинтересовани неправителствени организации и физически лица. В 
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това производство Върховният административен съд постановява, че при 

издаването на наредбата не са спазени законовите изисквания на чл. 26, ал. 2 

от ЗНА по следните причини. Първо, наредбата е била публикувана на 

интернет страницата на съставителя Министерството на правосъдието за срок, 

по-кратък от 14 дни. Второ, освен неспазването на срока, съдът постановява и 

че е нарушена и друга норма на същия чл. 26, ал. 2 от ЗНА – задължително 

публикуване на доклад към проекта на наредбата. Трето, на заинтересованите 

лица не е бил предоставен минимално изискуемият по закон 14-дневен срок за 

предложения и становища по проекта, тъй като той е бил изпратен за 

обнародване в „Държавен вестник“ на седмия ден от публикуването му в 

интернет страницата на Министерството на правосъдието. Фактът, че писмото 

за изпращане на наредбата за обнародване в „Държавен вестник“ е било 

изготвено на един по-ранен етап отразява категоричната липса на намерение 

за съобразяване с евентуално постъпили предложения и становища за проекта. 

Съдът стига и още по-далеч като застава на позицията, че оспорената наредба 

е издадена в нарушение и на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, в доклада 

липсват мотиви по принцип относно необходимостта от издаване на наредбата, 

липсва анализ на причините за приемане на този нормативен акт, обосновка на 

неговото съдържание и на това как той ще се отрази върху обществото и 

заинтересованите лица. Не са отразени очакваните резултати от прилагането 

на акта, включително финансовите, не е направен и анализ за съответствие с 

правото на Европейския съюз. 

 

Чл. 28, ал. 3 от ЗНА предвижда, че проект на нормативен акт, към който 

не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията на 

предходната ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган. В конкретния случай, 

според ВАС, независимо че докладът не отговаря на законовите изисквания, 

проектът за нормативен акт е бил издаден от министъра на правосъдието, 

което е нарушение, представляващо самостоятелно основание за 
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незаконосъобразност на оспорвания подзаконов нормативен акт. 

 

ВАС отменя оспорваната наредба в нейната цялост, като подчертава 

своето виждане за императивния характер на нормите от ЗНА, изискващи 

провеждането на обществени консултации по проектите за нормативни актове и 

съставянето на мотиви, включително очакваното въздействие и съответствието 

им с европейското право.„ 

 

Установяването на относително стабилна съдебна практика (виж няколко 

примера в приложението) по прилагането на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА 

дисциплинира администрацията и провеждането на обществени консултации 

все повече става неизменна част от процеса на създаване на норми в 

изпълнителната власт и местното самоуправление. 

 

Прегледът на съдебната практика в периода 2014–2015 г. показва че най-

често отмяната на нормативни актове или части от тях съдът мотивира с: 

 

• Непубликуването на проекта на нормативен акт на интернет страницата 

на съставителя;  

 

• Публикуването на интернет страницата на съставителя за срок, по-

кратък от 14 дни; 

  

• Непубликуването на доклад към проекта на нормативен акт;  

 

• Липсата на някой от реквизитите на доклада, които са:  

 

1. причините, които налагат приемането;  

2. целите, които се поставят; 
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3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба;  

4. очакваните резултати от прилагането, включително 

финансовите, ако има такива;  

5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.  

 

5.8 Преглед на измененията в нормативната уредба след 2016г. 

 

Измененията в правната уредба, променили радикално процеса на 

обществени консултации в България са въведени със Закона за изменение и 

допълнение на Закона за нормативните актове, обн. ДВ брой 34 от 03.5.2016 г., 

в сила от 3 ноември 2016 г. 

 

1. В него е създаден нов чл. 18а, с който се предвижда задължение 

за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите 

лица съгласно глави втора и трета от ЗНА. 2. В чл. 26 от ЗНА е 

създадена нова алинея  

 

2. която предвижда, че в процеса по изработване на проект на 

нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и 

юридическите лица. 

 

3. Предишната ал. 2 на чл. 26 е станала ал. 3 и в нея думите „като 

на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за 

предложения и становища по проекта“ са заменени с „и предварителната 

оценка на въздействието по чл. 20“, както и е създадено нов изречение 

второ, според което: „Когато съставителят на проекта е орган на 

изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за 

обществени консултации на МС, а когато е орган на местното 



 

 
 

BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

 

Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № 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 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg 

49 

 

самоуправление – на интернет страницата на съответната община и/или 

общински съвет“ 

 

4. Създадени са нови ал. 4 и 5 на чл. 26, според които: 

 

„(4) Срокът за предложения и становища по проектите, 

публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 

дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в 

мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да 

определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.  

 

(5) След приключването на обществената консултация по ал. 3 и 

преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, 

съставителят на проекта публикува на интернет страницата на 

съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с 

обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е 

орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва 

едновременно и на Портала за обществени консултации.“ 

 

С § 1 от Допълнителните разпоредби е дадена дефиниция на Портала за 

обществени консултации, който по смисъла на ЗНА представлява централна, 

публична уеб-базирана информационна система, която осигурява 

публикуването на проекти на нормативни актове за обществени консултации, 

изготвени от орган на изпълнителната власт или от орган на местното 

самоуправление. Правната уредба на обществените консултации по ЗНА от 

2016 година е израз на принципа на публичността в дейността на държавата и 

нейните органи, чрез който се постига единството на дейността на държавните 

органи. Според него, държавните органи следва да вземат своите решения на 

„рационална основа“ и след обсъждане и излагане на аргументи. Тя се свързва 



 

 
 

BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

 

Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № 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 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg 

50 

 

с предоставянето на възможност на обществеността да влияе върху дейността 

на органите, които създават законите и с поставянето им под контрола на 

гражданите. Не само процеса по създаването на нормативни актове, но и 

цялата дейност на държавните органи трябва да се основава на истината, 

постигана чрез публичността, а не на силата. 

 

Обществените консултации не са проявление на право на глас, те не са и 

израз на пряко народовластие. Те обаче функционират като своеобразно 

продължение на правото на глас. Развитието на културата на масово 

провеждане на обществени консултации означава и изграждането на 

съзнанието, че ако веднъж чрез избори едни лица са били овластени да 

упражняват държавна власт, включително законодателната, това не означава, 

че те могат да осъществяват делегираните им правомощия без да са длъжни 

да се вслушват в гласа на своите избиратели, без да бъдат контролирани от 

тях през периода на упражняването на тази власт, без да се отчитат пред 

своите упълномощители и без да отговарят пред тях за своите решения. 

 

От тази гледна точка, обществените консултации могат да бъдат 

ползвани като инструмент за измерване на демократичността на процеса на 

вземане на решения, за установяване на нивото на публичност на този процес, 

както и за проследяване на отчетността и отговорността на лицата вземащи 

решенията. Обществените консултации са и могат да функционират като един 

доста по-ефективен способ за влияние върху публичните решения от някои от 

формите за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление по смисъла на специалния закон, който ги урежда, защото 

чрез тях по отделен специфичен въпрос, във връзка с конкретен нормативен 

акт, в рамките на едни кратък период от време и в условията на публичност, 

обществото би могло пряко да повлия върху дадено решение.  
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От тази гледна точка обществените консултации са в известен смисъл 

проявление на предвидената по Конституция възможност държавната власт да 

бъде упражнявана освен чрез конституционно предвидените органи и 

непосредствено от народа. 

 

Нормативните актове, приети след обществени консултации, проведени 

по правилата, предвидени в закона са резултат от решения, взети в условията 

на откритост и публичност, отчетност и отвореност, прозрачност и 

проследяване, които са създали възможност на адресатите на правото да 

изразят публично своето становище и да им повлияят по начин, който най-

добре отговаря на техните потребности и който защитава техните интереси. За 

тях това ще са легитимни решения защото държавата, в лицето на своите 

компетентни органи се е вслушала в гласа им, провела е диалог със 

заинтересованите страни, взела е предвид техните мнения и становища, 

направила е рационален и публичен избор, на базата на който е приела 

съответния легитимен нормативен акт. 

 

Краткият ретроспективен анализ на правната уредба на обществените 

консултации и практиката по тяхното провеждане сочи, че в периода 2007–2016 

година в България са налице повечето от елементите, необходими за една 

успешно работеща система на обществени консултации. Въпреки това тяхното 

провеждане е неефективно и причините за това са няколко. На първо място, 

липсва обвързваща правна уредба, която да наложи на всички лица, 

предлагащи проекти на нормативни актове и вземащи решения по регулиране 

задължително да провеждат обществени консултации. Лицата, отговарящи за 

провеждането на обществените консултации не са длъжни да отчитат 

получаването на становищата на гражданите и техните организации. Липсва и 

механизъм, чрез който властимащите да могат да се отчитат по какъв начин са 

взели предвид мненията събрани в рамките на обществените консултации при 
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своето окончателно решение. От тази гледна точка съществувалият в този 

период механизъм не е бил достатъчно открит, прозрачен и отчетен. 

 

Друг проблем на съществувалата система на обществени консултации до 

края на 2016 г., освен краткият срок от 14 дни е, че на българските обществени 

консултации им липсва планирането и структурирането на изследването. 

Публикуването на нормативни и ненормативни актове за обществени 

консултации не се прави по предварителна програма или план, а е по-скоро 

спонтанно и хаотично. Липсва и социологическият инструмент. Обществените 

консултации не се провеждат чрез предварително подготвен документ за 

консултация, който да фиксира темата и параметрите на изследването. На 

Портала за обществени консултации на МС се публикува проекта на акт и с 

няколко изречения се обяснява какво налага неговото обсъждане и приемане, 

което понякога е твърде объркващо и неясно. На следващо място, у нас и до 

днес липсва общественото доверие в системата на консултациите в 

нормотворческия процес. Поради недостатъчната прозрачност и ефективност 

на провежданите до 2016 година от държавата обществени консултации, 

фирмите, гражданите и гражданските организации нямат чувството и 

очакването, че реално оказват някакво влияние върху съдържанието на 

нормативни актове, стратегически документи и други и в този смисъл нямат 

стимул за участие в тяхното обсъждане. 

 

 

В последните години преди приемането и влизането в сила на ЗНА от 

2016 година, у нас се наблюдават две много ясно отчетливи тенденции. От 

една страна, българското общество все по-категорично изразява желанието си 

да играе активна роля в обсъждането на актуалните въпроси от дневния ред на 

държавата и нейното управление и да бъде реален коректив на публичната 

власт, включително като участва и влияе при вземането на едни от най-
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важните властнически решения, тези по регулиране. От друга страна, 

обществото не е достатъчно запознато със същността и процеса на 

обществено консултиране, както и с възможностите, които той предлага. 

Липсват достатъчно познания и информация относно консултациите като 

способ за оказване на влияние от гражданите при формулирането на основните 

национални и местни политики. Много често, в желанието си пряко да в 

повлияят на вземането на решения гражданите се ориентират към много по-

неефективни, понякога лишени от реални шансове за успех методи за 

въздействие като създаване на различни неформални образувания, 

доброволни формации, групи в социалните мрежи, публични прояви, протести и 

други. 

 

Първият от трите посочени дефицита при провеждането на 

обществените консултации в съвременния български нормотворчески процес, 

отнасящ се до липсата на ясна и обвързваща правна уредба, която да ги 

направи задължителни е решен с измененията на ЗНА от 2016 година. Той е 

основополагащ, без който не биха могли да се преодолеят и останалите 

проблеми. Те са основно свързани със създаването на една цялостна система 

за планирано, последователно и постоянно допитване до обществото относно 

бъдещите решения по регулиране, която да създаде и необходимото доверие в 

нея от обществото, че има смисъл то да участва в провежданите 

консултациите, защото по този начин може да оказва реално влияние при 

вземането на решенията по регулиране. 

 

Едно от трите нововъведения в ЗНА от 2016 година, предвидено като 

генерално правило в неговата първа глава, съдържаща общите положения на 

закона е, че при изработването на проект на нормативен акт се провеждат 

обществени консултации с гражданите и юридическите лица, в случаите и по 

начина посочени в закона. Изискването за провеждането на обществени 
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консултации е предвидено в същата разпоредба, в която е уредено и общото 

задължение за извършване на предварителна оценка на въздействието. В този 

аспект българският закон следва добрия европейски модел на третиране на 

обществените консултации като интегрална част от механизма на ОВ, като 

система или инструментариум за консултиране със заинтересованите страни, 

който неизменно съпътства ОВ. Консултациите се провеждат паралелно като 

част от предварителната ОВ, което означава че започват преди изработването 

на проекта за нормативен акт (чл. 20, ал. 2 ЗНА). Те са част и от процеса на 

самото изработване на нормативния акт, като законът изисква първият вариант 

на проект на такъв акт заедно с мотивите, съответно доклада към него и 

изготвената предварителна ОВ да бъдат обект на обществени консултации, 

преди внасянето на акта за издаване или приемане. 

 

Тенденцията в ЕС днес е обществените консултации бавно и постепенно 

да се трансформират в консултации със заинтересованите страни. Това не 

означава автоматично, че техният субектен обхват е стеснен. Напротив и след 

приемането на Насоките за по-добро регулиране от 2015 година е запазено 

принципното изискване за максимално широки и достъпни за всички 

консултации. Но в същото време, очевиден е стремежът на ЕК, предвид 

търсения по-голям ефект и качество на резултатите от консултирането, за един 

по-внимателен и балансиран подбор на участниците, което неизбежно води до 

по-голяма целенасоченост и оттам отчасти ограниченост на консултативния 

процес, провеждан на ниво Съюз. Обратно на тази тенденция, у нас ЗНА 

урежда възможно най-широкия процес на обществени консултации, отворени за 

участие на всички граждани и юридически лица. Посочването на „гражданите и 

юридическите лица“ като двете целеви групи на обществените консултации 

следва да бъде тълкувано максимално разширено.  
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Тази формулировка би могла да навежда на разбирането, че 

обществените консултации са открити за участие предимно на субекти на 

частното право, т.е. физически лица и юридически лица със стопанска или 

нестопанска цел, които не са част от публичната власт и които биха били 

засегнати или заинтересовани от дадена бъдеща мярка по регулиране. 

Безспорно е, че това са най-честите адресати на правното регулиране, те са 

типичните засегнати или заинтересовани страни от даден нормативен акт. 

Консултациите са предимно насочени към тях като имат за предназначение да 

проучат какви са техните нагласи и виждания относно предлагания нормативен 

акт, как те биха го възприели и какви биха били техните реакции след като той 

бъде приет и стане част от действащото позитивно право. Крайната им цел е 

цялата събрана информация да достигне до властимащите и те да могат да я 

преценят преди да вземат своето окончателно решение, респективно да 

отразят получените мнения в своите решения. Не съществува, обаче каквото и 

да било основание субекти на публичното право като например органи на 

изпълнителната власт на централно и местно ниво, органи на съдебната власт, 

както и отделни лица в своето служебно качество на държавни служители, 

длъжностни лица, експерти към дадена администрация или представители на 

публични органи и институции от тези власти да не вземат участие в 

обществените консултации. 

 

ЗНА от 2016 година урежда обществените консултации в 

нормотворчеството ни като процес, който е отворен и открит освен за всякакви 

субекти на частното и публичното право и за неформални образувания. 

Изводът относно възможността обединения от лица, групи по интереси, групи 

за натиск, групи в интернет и други подобни, които не са субекти на правото да 

участват в обществените консултации следва анализа на натрупаната от 2008 

година насам практика на Портала за обществени консултации на МС, която 

сочи на трайна тенденция на разширяване и постигане на максимално широка 
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допустимост до процеса по консултиране, включително на такива образувания. 

 

Смисълът на пълноценната обществена консултация е в нейния обхват 

да бъде включен не готовият проект на нормативен акт, а на широко обсъждане 

да бъде поставен целият цикъл по формулиране на решението. Това значи на 

дискусия да бъдат подложени проблемът, наложил изработването на проекта 

на нормативен акт, целите които се поставят с този акт, различните 

потенциални варианти за разрешаване на проблема и техните въздействия, 

както и целият изминат път, по който се е стигнало до решението за 

интервенция именно чрез въпросната мярка по регулиране. В това е и 

смисълът на провеждането на обществените консултации в структуриран вид, 

включително чрез установен образец на консултационен документ, както е 

предвидено при извършването на цялостна предварителна ОВ, в рамките на 

МС (чл. 26 НОМИОВ). 

 

Едно от безспорните предимства на новата правна уредба на 

обществените консултации от 2016 година е техният удължен минимален срок 

от 14 на 30 дни. Краткият двуседмичен срок, в продължение на който проектите 

на нормативни актове трябваше да бъдат публикувани на сайта на ведомството 

на съставителя им е бил повод за постоянна критика и е сочен като един от 

основните недостатъци на правната уредба в периода от 2007 до 2016 година и 

то не без основание. Първо, този минимален срок се е превърнал в срока – 

принцип. Много рядко съставителите на проекти на нормативни актове са 

прибягвали до определянето на по-дълъг срок например поради важността за 

обществото или очакванията за значителни въздействия от проекта на акт, 

който се публикува. На второ място, самата практика по провеждане на 

консултации, независимо от цялата формалност и до голяма степен 

безсмисленост на процедурата, преди измененията от 2016 година сочи, че 14-

дневният срок е бил крайно недостатъчен. За общества като българското, на 
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което му липсват дългогодишни демократични традиции и изградена култура за 

участие и влияние във вземането на публични решения, този период от време 

не е достигал на адресатите на регулирането и заинтересованите страни дори 

само да разберат, че се подготвя даден проект на нормативен акт, че за него е 

обявена публична консултация, а да не говорим за възможността да изградят и 

изразят своята позиция по него.  

 

Увеличеният на 30 дни минимален период, в който следва да се 

провеждат обществените консултации е призван да доведе до отстраняване на 

горните недостатъци. Един от рисковете, който съществува още при 

въвеждането на този удължен срок е този от неговото заобикаляне под 

предлог, че са налице изключителни случаи, които налагат намаляване на 

срока до 14 дни. Това се дължи на факта, че ЗНА не посочва какво следва да се 

има предвид под „изключителни случаи“, като едновременно с това изисква 

единствено изрично посочване на причините за по-краткия срок без да съдържа 

гаранции против злоупотреба с предвиденото изключение от правилото. Под 

изключителни случаи следва да се разбират най-вече форсмажорни 

обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и 

други. Не би следвало като такива да се квалифицират субективни възприятия 

например на група народни представители, обществени нагласи например на 

определен кръг от граждани или лица от даден сектор или сфера на 

обществения живот и дори по-обхватни обществени мнения или вълни като 

масови недоволства, очаквания или желания за промяна, които да формират 

убеждения за необходимост от спешна законодателна реакция. 

 

Под „изрично посочване на причините“ за по-краткия срок на 

обществените консултации в мотивите, съответно докладите към 

законопроектите не следва да се разбира, че ЗНА изисква простото изреждане 

на списъка на фактите или факторите, наложили това. От тези съставители 
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следва да се изисква детайлно описание и позоваване на конкретни обективно 

обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, че е налице изключителен 

случай. В това е смисълът на законовото изискване за „изрично“ посочване на 

причините. В случаите, когато представената от съставителя в мотивите към 

проекта на нормативен акт обосновка не е достатъчна и посочените от него 

причини не водят до категоричния извод за наличието на изключителен случай, 

компетентният да издаде или приеме съответния акт орган, би следвало на 

основание на разпоредбите на ЗНА да остави без разглеждане акта и да го 

върне за провеждане на консултация за пълния минимален 30-дневен срок с 

довода, че не е било налице основание за прилагане на по-краткия срок. 

 

Най-съществената критика към съществувалата преди измененията от 

2016 година система на обществените консултации по ЗНА е тяхната до голяма 

безсмисленост, предвид липсата на яснота каква е съдбата на резултатите от 

тях и какво се случва с приносите на участниците. От нея възникваха редица 

въпроси без възможност за реални отговори като длъжни ли са компетентните 

органи да вземат предвид предложенията и становищата от консултациите в 

своите решения, от една страна, и каква изобщо е мотивацията на 

заинтересованите страни да си губят времето да участват в консултации, от 

друга, след като нямат представа дали техните мнения биха били прочетени и 

още по-малко отразени от властимащите. С измененията от 2016 година, в 

закона беше изрично предвидено задължението след приключването на 

обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на 

нормативния акт, съставителят на проекта да публикува на интернет 

страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения 

заедно с обосновка за неприетите предложения (чл. 26, ал. 5). Тази нова 

разпоредба постави края на безсмислеността на българските обществени 

консултации. Тя, преди всичко, добави към откритостта на нормотворческия 

процес, отчетност и отговорност на властимащите пред обществото. 
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Отчетността се изразява в изискването за публикуване в интернет на справка, 

съдържаща всички приноси, събрани по време на консултацията. Това 

означава предоставяне на възможност на всеки участник в консултацията да 

провери дали неговото становище е било надлежно получено и включено в 

общия списък на приносите. Отговорността се свързва със задължението 

съставителят или компетентният да приеме нормативния акт орган да посочи в 

справката кои приноси са били взети предвид и отразени в окончателния 

вариант на предложението и кои са били отхвърлени. 

 

От момента на публикуването на справката за цялото общество става 

видимо кои са лицата, участвали в консултацията, какви са техните интереси, 

чии приноси са приети и чии – отхвърлени. За последните, законът изисква 

обосновка защо не са приети от съставителя или от решаващия орган. По 

аргумент за противното, приети се считат приносите, за които в справката 

липсва обосновка относно тяхното отхвърляне. Това означава, че те са били 

взети предвид от властимащите и са били отразени по някакъв начин в новия 

вариант на проекта на нормативния акт.  

 

Що се отнася до неприетите приноси, властимащите са длъжни да дадат 

своите аргументи защо дадено предложение не е било възприето от тях, което 

повишава тяхната отчетност пред заинтересованите страни и обществото и 

тяхната отговорност при вземането на решения по регулиране. 

 

От гледна точка на адресатите, засегнатите и заинтересованите страни 

от една бъдеща мярка за регулиране, тази усъвършенствана система за 

провеждане на обществени консултации в структуриран вид осмисля тяхното 

участие в този процес, защото осигурява възможността за даване на обратна 

връзка относно приносите и допринася за повишаване на отчетността и 

отговорността на съставителите и лицата вземащи решенията. Когато 



 

 
 

BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

 

Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № 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 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg 

60 

 

заинтересованите от регулирането лица започнат да виждат своите приноси 

взети предвид от органите, вземащи решенията, както и направени достояние 

за цялото общество, те започват да намират смисъл в своето участие в 

обществените консултации. Преди всичко с него те демонстрират своята 

заинтересованост в определена тема и област, както и показват активност и 

намерение за влияние върху политиките, които ги касаят. Те, също така, 

изразяват определено мнение и позиция в консултацията, които осъзнават, че 

ще бъдат публично оповестени, което означава по-голяма отговорност и 

стремеж към по-добри качество и съдържание. 

 

Участниците в една обществена консултация поначало имат една 

водеща крайна цел да окажат пряко влияние върху окончателното решение 

чрез своя принос, което като процес е видимо за цялото общество. От тази 

гледна точка колкото поиздържано, обосновано и представително е тяхното 

предложение или становище, толкова по-големи шансове то би имало да 

промени решението в желаната от тях посока. Много често, участниците в една 

обществена консултация са представителни организации или икономически 

оператори с безспорен, утвърден и дългогодишно заявен интерес в дадена 

сфера или сектор, в която осъществяват дейността си. В този смисъл, давайки 

своя принос те се стремят по възможно най-ефективния начин да защитят 

своите интереси или тези на представляваните от тях лица, което да бъде 

видимо за тях и цялото общество. Оттук те може да са мотивирани да съберат 

допълнителни данни, отнасящи се до областта на обсъжданата мярка или 

политика, да изготвят социологически или аналитични изследвания, да 

представят проучвания сред своите членове, заинтересовани групи или 

сектори, да посочат добри и лоши практики и т.н., с което да обогатят 

доказателствената маса, която е основа за извършването на ОВ и за вземането 

на окончателните решенията на властимащите. Всичко това чрез обществените 

консултации придобива широка публичност като по този начин обществото 
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получава възможността да се запознае и да проследи целия процес, довел до 

избора на едно или друго решение на регулиране.   

 

От гледна точка на властимащите и лицата, компетентни да вземат 

решенията, обществените консултации са една своеобразна платформа за 

публичен диалог и получаване на мнения, данни и доказателства. Чрез тях се 

създава необорима презумпция за отчетност, отговорност и публичност на 

вземаните решения по регулиране.  

 

Съставителите на проекти на нормативни актове, съответно 

компетентните за тяхното приемане лица „отварят“ един 30-дневен „прозорец 

за трансфер на мнения“, в който канят всички потенциални адресати, засегнати 

и заинтересовани страни да изразят своите предложения и становища по тях, 

да проведат едно публично състезание на позиции, като дадат всичко от себе 

си да повлияят максимално върху окончателното решение в защита на своите 

или представляваните от тях интереси. Те са свободни да изпращат всякакви 

приноси от чисто субективни доводи и виждания до емпирични данни, 

обективно обосновани факти, научна експертиза, проучвания, анализи, 

изследвания и всякакви други.  

 

Във всичко това се състои и смисълът на обществените консултации, 

провеждани в структуриран вид като една самоподсилваща се система. Колкото 

повече адресатите на регулирането, потенциални засегнати и заинтересовани 

страни от него могат да оказват влияние върху вземането на решения, толкова 

повече се засилва тяхното желание да участват в обществените консултации и 

да дават по-сериозни и качествени приноси. Колкото по-чести и по-широки 

консултации провеждат властимащите, толкова по-публични, отчетни и 

отговорни биха били техните решения. Тези решения биха били и по-

качествени, защото ще могат да разчитат на все поиздържани и съдържателни 
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приноси от участниците, включително безвъзмездно предоставени 

социологически проучвания, научна експертиза, анализи, изследвания и 

всякакви други данни от състезаващите се за влияние върху решенията по 

регулиране заинтересовани страни. Обществото, като крайният бенефициент 

на резултатите от обществените консултации получава възможност да 

наблюдава и проследява цялата процедура на консултиране и вземане на 

решения. То може да се ползва от ефектите на един по-демократичен и 

публичен процес на вземане на решения, то получава източници за по-добра 

правна информираност и една система, която създава основа за по-добро 

регулиране и по-добро правоприлагане.  

 

Правната уредба на обществените консултации по ЗНА завършва с 

разпоредба, според която, когато съставител на проект на нормативен акт е 

орган на изпълнителната власт, публикуването на справката за получените 

приноси се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации. 

Безспорно е, че законовото задължение за провеждане на обществени 

консултации важи за всеки съставител на проекти на нормативни актове. 

Законът обаче не дава отговор на въпроса какво се случва, когато съставителят 

не е орган на изпълнителната власт, а принадлежи към законодателната власт 

например група народни представители, отделен народен представител, 

сътрудници, консултанти, експерти или други лица, наети от депутати за 

изготвянето на проект на нормативен акт.  

 

Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не 

само, че не съдържа уредба на подобна хипотеза, но и изрично е изключил 

изискването към законопроектите, внасяни от народни представители да бъде 

прилагана и справката за приносите, от проведените консултации, каквото 

задължение е предвидено за тези, внасяни от МС. Оттук би следвало веднага 

да се направи изводът, че провеждането на обществени консултации не е 
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задължително за проекти на нормативни актове, съставяни и внасяни от 

народни представители.  

 

Той обаче пряко противоречи на ЗНА, защото задължението за тяхното 

провеждане е уредено общо и важи за всеки съставител на проекти на 

нормативни актове. Законът, предвиждайки това императивно задължение, не 

прави разграничение между различните субекти с право на законодателна 

инициатива, които биха били съставители или съответно възложители на 

съставители на проекти на нормативни актове, а въвежда единен режим, 

валиден за всеки съставител. По тази причина този извод следва да бъде 

отхвърлен като неправилен. 
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6. Методологически етапи в процеса на формиране на политики 

 

Гражданското участие трябва да бъде гарантирано чрез подходящи, 

структурирани и прозрачни средства, включително, където е необходимо, 

законови или регулаторни мерки, които могат да включват разпоредби за 

разглеждане на искания за обжалване или обезщетение в случай на 

неспазване. Практиката трябва да е съответна на утвърдени международни 

правозащитни договорености като Конвенцията за защита правата на човека 

и основните свободи и съответната съдебна практика на Европейския съд по 

правата на човека. 

 

Осигуряването на такова съответствие изисква от управлението да 

отвори за гражданско участие различните етапи на процеса на вземане на 

решения. Преди всичко информацията за управленските решения трябва да 

бъде лесно достъпна, прозрачна и на разположение на обществеността, освен 

ако не е класифицирана по ясно определени със закон причини или ограничена 

по съображения за защита на данните в съответствие с международни 

задължения. 

 

 За да могат да предоставят актуална и изчерпателна информация 

относно процеса на вземане на решения и процедурите за участие, публичните 

органи трябва да планират и управляват гражданското участие и да определят 

ясно целите, действащите лица, процеса и сроковете, както и използваните 

методи. 

 

В процеса на вземане на политически решения има няколко момента, в 

които взаимодействието има изразена добавена стойност: определяне на 

дневния ред, разработване на политика, вземане на решения, прилагане на 

политика, мониторинг и преформулиране на политика. Всеки един от тези етапи 



 

 
 

BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

 

Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № 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 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg 

65 

 

предлага възможности за взаимодействие между управлението и гражданския 

сектор. 

 

6.1 Определяне на дневен ред 

 

Политическият дневен ред е съгласуван между парламента и 

правителството, но може да бъде оформян от гражданския сектор или група от 

НПО посредством кампании или лобиране относно актуални проблеми, нужди и 

безпокойства. Новите политически инициативи често са резултат от влиянието 

на кампании на НПО. На този етап НПО целят да повлияят на вземащите 

решения лица в полза на общ интерес и могат да действат по начин, който 

допълва политическия дебат. Приносът на гражданския сектор в тази ситуация 

има няколко измерения: 

 

•       застъпничество; 

•       информиране и привличане на вниманието; 

•       експертиза и съвети; 

•       иновации; 

•       предоставяне на услуги; 

Отговорности на публичните органи: 

 

1.  Споделяне на информация: предоставят актуална, точна и 

навременна информация в достъпен формат на всички 

заинтересовани страни; 

 

2. Процедури:  разработват и спазват прозрачен процес на вземане 

на решения. Осигуряват ясни, открити и достъпни процедури за 

участие; 

3. Предоставяне на ресурси: подкрепят активното гражданско 
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участие,  

например чрез финансов принос, помощ в натура или 

административни услуги; 

 

4. Отзивчивост: осигуряват активно участие на представители на 

съответните публични органи; изслушват, реагират и предоставят 

обратна връзка. 

 

6.2 Разработване на политика 

 

Институциите разполагат с утвърдени процедури на разработване на 

политики. На този етап гражданските организации са привличани за 

идентифициране на проблеми, предлагане на решения и осигуряване на 

доказателства за предпочитаните предложения. Приносът на гражданския 

сектор на този етап има следните форми: 

 

• Застъпничество: осигуряват се гаранции, че ще Институциите 

разполагат с утвърдени процедури на разработване на политики. На 

този етап гражданските организации са привличани за 

идентифициране на проблеми, предлагане на решения и 

осигуряване на доказателства за предпочитаните предложения. 

Приносът на гражданския сектор на този етап има следната форма: 

да бъдат отчетени нуждите и интересите на заинтересованите 

страни, засегнати от разработваната политика; 

•  Информиране и запознаване: членове и граждански групи се 

информират за предстоящата политика чрез гражданските 

организации; 

• Експертиза и съвети: осигуряват се изследвания и анализи на 

разглеждания въпрос и могат да се добавят на приоритети към 
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проекта на политиката; 

• Иновация: предлагат се решения чрез въвеждане на нови подходи, 

практически решения и конкретни модели, които носят ползи на 

конкретни групи; 

• Наблюдение: процесът на разработване се проследява, за да се 

гарантират неговата прозрачност и възможностите за включване; 

 

Отговорности на публичните органи: 

 

1.Предоставяне на информация: да предоставят обхватна и 

навременна информация относно текущите процеси на консултация.  

 

 2. Процедури: разработват и спазват минимални стандарти за 

консултация като ясни цели, правила за участие, срокове, контакти и 

др. Организират консултативни срещи със свободен достъп, 

включително като се канят всички потенциални заинтересовани 

страни. 

 

3. Предоставяне на ресурси: предоставят подходящи срокове и 

средства за консултации, за да се осигури участието на 

гражданското общество на различни нива. 

 

4. Отзивчивост: осигуряват активно участие на представители на 

съответните публични органи, изслушват, реагират и предоставят 

обратна връзка в процеса на консултация. 
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  6.3 Решение 

 

Формите на политическо вземане на решение се различават в 

зависимост от националния контекст и законодателството. Стандартна 

практика е издаването на наредба за правителствена политика от 

съответното министерство или приемане на закон с парламентарен вот, 

или публичен референдум, който в такъв случай изисква наличие на 

съответното законодателство. Изработването на закони и предложения 

трябва да бъде отворено за приноса и участието на НПО. Публичните 

органи трябва да преценят различните гледни точки и мнения, преди да се 

вземе дадено решение. На този етап консултацията играе основна роля за 

вземането на информирано решение. Същевременно окончателното 

правомощие за избор е на публичните органи, освен ако не е взето 

посредством обществено гласуване, референдум или чрез механизъм за 

съвместно вземане на решения. 

 

Приносът на гражданския сектор на този етап има следните форми: 

 

 Застъпничество: осигурява се възможност за упражняване на 

влияние върху решението; 

 

 Информиране и запознаване: членове и граждански групи се 

информират за политическите решения и техния потенциален 

ефект; 

 

 Експертиза и съвети: на управляващите се осигурява подробен 

анализ от позицията на гражданското общество, който може да 

повлияе на решението; 
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 Наблюдение: проследява се процеса, за да се гарантира 

неговата демократичност, прозрачност и оптимална 

ефективност. 

 

Отговорности на публичните органи: 

 

 Предоставяне на информация: предоставят актуална 

информация относно политиките в процеса на вземане на 

решения 

 

 Процедури: предлагат и следват процедури за механизми за 

съвместно вземане на решения, където е възможно 

 

 Предоставяне на ресурси: осигуряват и подкрепят активното 

участие на гражданското общество, като включват НПО в 

процеса на вземане на решения 

 

 Oтзивчивост: вслушват се, вземат под внимание и се отзовават 

на мнението на гражданското общество. 

 

6.4 Изпълнение на политики 

 

Голяма част от гражданските организации са най-активни на този 

етап, като предоставят услуги и изпълняват проекти. Той е ключов за 

постигане на предвидените резултати, затова достъпът до ясна и 

прозрачна информация относно очакванията и възможностите и активното 

партньорство между страните е определящо условие за успеха. Приносът 

на гражданския сектор на този етап има следните форми: 
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 Информация и осведомяване: НПО се съсредоточават основно 

върху повишаване на обществената осведоменост, обясняване 

на предимствата, недостатъците и въздействието на 

политиката. 

 

 Предоставяне на услуги: като основен фактор за изпълнението 

на политическите инициативи НПО често поемат основната 

отговорност за предоставянето на съответните услуги. 

 

 Надзорна функция: НПО оценяват изпълнението на политиката 

и следят то да протича, както е предвидено, и да няма вредни 

странични ефекти. 

 

Отговорности на публичните органи:  

 

 Споделяне на информация: Предоставяне на информация 

относно стратегиите за изпълнение, процедурите за възлагане 

на обществени поръчки и насоките за проектите. 

 

 Процедури: Следват установени правила и уредби за 

изпълнение на политиката. 

 

 Предоставяне на ресурси: подкрепят активното участие на 

гражданското общество в етапа на изпълнението, например 

чрез финансов принос, помощ в натура или административни 

услуги. 

 

 Отзивчивост: отзовават се и реагират на конкретните нужди, 

възникващи във връзка с изпълнението на политиките. 
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6.5 Мониторинг 

 

На този етап ролята на гражданските организации е да наблюдават и 

оценяват резултатите от политиката. Наблюдението изисква наличие на 

система, която по предварително зададени критерии да установи дали 

политиката постига определената цел. Приносът на гражданския сектор на 

този етап има следните форми: 

 

 Застъпничество: огласяване дали инициативата е достигнала до 

своите предвидени бенефициенти и дали дава предвидения 

резултат за обществото; 

 

 Експертиза и съвети: събиране на доказателства или 

изследвания за въздействието на политиката; 

 

 Наблюдение: на ефекта, който политиката произвежда. 

 

 Отговорността на властите за постигане на ефективност на 

участието на този етап включва предоставяне на информация за хода на 

изпълнение на политиката и отговори на конкретни въпроси, повдигнати от 

гражданското общество. 

 

   6.6 Преформулиране 

 

 Информацията от оценката на изпълнението на политиката, както и 

променящите се нужди на обществото, често изискват преформулиране на 

политиката. То трябва да е основано на достъпа до информация и 

възможностите за диалог за определяне на нужди и инициативи. Това 

позволява да се премине към нов цикъл на вземане на решения. 
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Приноси на НПО: 

 Застъпничество: лобиране за подновяване на политиката в 

полза на нуждите на потребителите или на гражданите, като се 

изтъкват ограниченията или страничните ефекти на настоящата 

политика. 

 

 Експертно мнение и консултации: НПО провеждат анализ и 

проучвания, за да определят пропуските в настоящата 

политическа инициатива и да обосноват изискването за 

преформулиране. 

 

 Иновации: НПО разработват нови подходи по актуалните 

въпроси на политиките; това може да се окаже основен елемент 

при преформулирането. 

 

 Предоставяне на услуги: определяне на пречките и събиране на 

материали за илюстриране на изменящите се нужди, които 

изискват преформулиране. 

 

Отговорности на публичните органи: 

 

 Предоставяне на информация: предоставят информация 

относно възможно преразглеждане на дадена политика и 

своите виждания по нуждата от промени в нея. 

 

 Процедури: осигуряват ясни, открити и достъпни процедури за 

участие. 
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 Предоставяне на ресурси: правят възможно и подкрепят 

активното участие на гражданското общество. 

 

 Отзивчивост: вслушват се в гражданското мнение и действат 

на основата на подадената от НПО информация. 

 

Взаимодействието между управлението и гражданския сектор трябва 

да бъде  подчинено на определени етични правила, които гарантират 

протичането на комуникацията по резултатен начин. Етичните правила 

произтичат от базови принципи на публичните комуникации като 

върховенство на закона, взаимно спазване на достойнството, почтеност и 

уважение, откритост и честност, изграждане на доверие, надеждност и 

внимателно управление на различните интереси на страните. 

 

Нормите целят гарантиране на консултативен процес и диалог, който 

има капацитета да доведе до приемане на решенията. Необходими 

условия за това са свобода на изразяването, разнообразие на гледните 

точки и толерантност към несъгласието. Между участниците не може да 

има обиди и провокации. Те трябва да се стремят да говорят на езика на 

събеседника и да избягват унизителни или крайни думи и изрази. 

 

Универсални етични принципи за взаимодействие между гражданите 

и публичните власти: 

 

1. Общественият интерес стои винаги над частния. 

 

2. Публичните ресурси са предназначени единствено за въпроси от общ 

интерес. 
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3. .Прозрачност: на участниците се предоставя ясна, пълна, точна и 

навременна информация. 

 

4. Уважение: признаване, приемане и ценене на човешките и 

конституционни права на всички граждани. 

 

5. Справедливост: спазване на законите и правилата без фаворизиране 

или дискриминация. 

 

6. Отговорност: поемане на последствията от действия и бездействия. 
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7. Ефективно партньорско управление с гражданите и административни 

органи на властта 

 

Подобряването на eфективоността на административните процеси 

включва фундаментални промени за сравнително краткък срок. Очакваните 

добри резултати за сравнително кратко време изискват едновременно 

отхвърлянето на неефективни методи, инструменти и бюрократични процедури 

и приемането на автоматизацията и новите процеси с помощта на 

съвременните информационни и комуникационни технологии. За тази цел ще 

бъдат посочени 9 необходими стъпки, които са необходими за постигането на 

тази специфична цел. 

 

1. Политическо решение и воля за промени 

 

За подобряване на ефективнотстта на партньорското управление с 

гражданите и административните органи на властта е нужно политическо 

решение и воля от страна на държавните структури.  Те трябва да бъдат 

мотивирани да повишат ефективността и полезността на услугите, 

предоставяни на обществото като цяло. Изкуствено създадените пречки или 

други действия на ръководителя и служителите на административните органи, 

насочени към ограничаване на мерките за подобряване на административните 

процеси, могат да се превърнат в сериозна пречка за модернизирането на 

обществените услуги. В тази връзка политическото решение и волята на 

висшето ръководство са решаващи за провеждането на реорганизацията 

спазвайки вертикалата на властта - отгоре надолу в административните органи. 
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2. Стремеж към обща ефективност 

 

Волята за промени води до общо подобрение на ефективността както за 

държавните органи, така и за потребителите на тези услуги. Идеалният вариант 

за въвеждане на зряла онлайн услуга предвижда радикална реформа на 

системата за предоставяне на тази услуга и премахване на „дефектите“ на 

бюрокрацията, оптимизиране и запазване само на нейните положителни страни 

и необходимите условия. 

 

3. Определяне на приоритетни области за внедряване на електронни 

услуги. 

 

Както всички други видове реформи в публичната администрация, 

внедряването на нови методи на работа в министерствата и ведомствата 

изисква значителни финансови, времеви и човешки ресурси. На практика 

разработването и приемането на електронни услуги е пряко свързано със 

значителни инвестиции, а развиващите се страни като правило имат ограничен 

бюджет за развитие на електронното управление. Следователно, всякакви 

грешки при прилагането на реформите в областта на електронното 

правителство водят до сериозни бюджетни разходи. В тази връзка като обект 

на процеса по подобряване на ефективността е целесъобразно да се 

определят конкретни видове услуги като приоритетни, които ще се предоставят 

по електронен път или на принципа „едно гише“. Като приоритетни услуги е 

необходимо да се избират предимно най-търсените обществени услуги за 

населението и бизнеса, насочени към решаване на социално-икономически 

проблеми и развитие на бизнеса. 
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    4.Създаване на удобства за потребителите.  

 

Тази стъпка е изключително важна, тъй като потребителите трябва да 

имат достъп до услугите на държавните органи, посредством система от 

многоквариантни услуги, т.е. алтернативни канали за достъп до обществени 

услуги (чрез мобилни телефони, SMS, интернет и т.н.). Докато развиващите се 

страни само се опитват да въведат онлайн услуги, в развитите страни те вече 

са започнали да прилагат концепцията за „проактивни“ онлайн услуги, т.е. 

услуги, които не очакват заявка от потребителя (например след раждането на 

дете, то автоматично се поставя на опашка в детска градина и училище, а 

родителите не се нуждаят от допълнителни действия и стъпки от тяхна страна). 

 

       5.Процесите имат привилегия над функциите.  

 

В повечето случаи в държавните и икономическите органи за управление 

всяко функционално звено обръща внимание само на своите функционални 

задължения и крайният резултат не представлява интерес за никого, освен за 

ръководството. Освен това, ако всяка функционална единица е ангажирана с 

определена част от задачата, тогава тя може да няма достатъчно информация 

за текущата дейност на други звена и в резултат на лоша цялостна 

координация на организацията има недостатъци в определени процеси. 

Следователно фокусът трябва да бъде върху процесите, а не върху функциите. 

Промените на административните процеси трябва да предвиждат въвеждането 

на механизми за цялостен контрол на процесите, а също така да осигурят 

интереса на всички структурни звена за постигане на крайния резултат. 
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   6.Делегиране и децентрализация.  

 

Провеждането на реформи често е свързано с делегиране на 

правомощия и функции от съответната централа към териториалните звена и 

подчинени организации. Теорията за строгата организационна йерархия на 

Макс Вебер, която се основава на прякото функционално подчинение на всички 

по-ниски връзки, не винаги е приложима в условията на съвремените 

технологични достижения. Като пример, административните органи могат да 

прехвърлят определени задачи на други организации чрез аутсорсинг.  

 

   7. Иновативен подход  

 

Трябва да се прилага иновативения подход при подобряването на всички 

административни процеси. На практика промяната на административните 

процеси се ражда въз основа на иновативни инициативи. Трябва да се 

отбележи, че много иновативни инициативи могат да бъдат встрани от 

реалната ситуация и проблеми. По-специално, те могат да изискват сложни 

технологии или големи финансови ресурси. Всички иновативни инициативи и 

идеи обаче са от съществено значение за положителти промени във всяка една 

сфера на дейност 

 

     8. Информацинни и комуникационни технологии 

 

Информационните и комуникационните технологии дават високи 

положителни резултати само когато се прилагат към нови процеси, създадени с 

цел подобряването на административните услуги. Автоматизирането на 

неефективните процеси помага за улесняване на определени задачи в 

краткосрочен план, но това не само не създава достатъчно удобства за 

потребителите, но допълнително подчертава всички недостатъци на остаряла 
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система. Следователно информационните и комуникационните технологии 

трябва да се прилагат към новите подобряващи ефективността процеси. 

 

   9. Задълбочен анализ на факторите  

 

При проучване на проблемните въпроси на предоставянето на 

обществени услуги е необходимо да се обърне внимание на задълбочен анализ 

на всички фактори, включително изследване на вътрешната и външната среда. 

Както знаете, днес два или повече административни органи участват в 

предоставянето на определени видове обществени услуги. Следователно е 

необходимо проучването на всички административни процеси във всички 

административни органи, участващи в процеса на предоставяне на определена 

услуга. Освен това е препоръчително да се провежда проучване на самите 

потребители на обществени услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BG05SFOP001-2.009 „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

 

Този документ е създаден в рамките на проект с рег. № 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 по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg 

80 

 

8. Открито и отговорно управление с активно участие на граждански 

организации и обществеността 

 

Една от сновните цели на Методологията е да премине към по-отворена 

и по-открита система за управление, ориентирана към хората, основана на 

активно участие на гражданските оргнизации и обществеността. Използването 

на информационни и комуникационни технологии е в интерес на подпомагането 

на задълбочените реформи на органите на държавната администрация и 

органите на местното самоуправление Електронно управление е важна стъпка 

за изграждането на прозрачност и доверие с обществените организации и 

самите граждани. 

 

 Ето защо прилагането на цялостна дигитализация на цялата система на 

публична администрация на централно, регионално и местно ниво чрез 

създаване на ново поколение интерактивни електронни услуги за гражданите и 

бизнеса в интерес на задоволяване на техните основни житейски нужди. 

Постигането на тази специфична цел на Методологията може да ще бъде 

осигурено чрез прилагането на 6 взаимосвързани стъпки. 

 

1. Нормативно-правова база. 

 

Да се модернизира регулаторната рамка, която осигурява прилагането и 

защитата на конституционните права на гражданите при прилагането на 

информационни и комуникационни технологии в публичната администрация и 

местното самоуправление. 

 

2. Архитектура в областта на информационните и комуникационните 

технологии 
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Да се създаде национална система за електронно управление с 

унифицирана инфраструктура, платформа и софтуерни услуги. 

 

3. Финансова и икономическа ефективност.  

 

Да се осигурят значителни финансови средства и да се оптимизират на 

инвестициите в изпълнението на проекти в областта на информационните 

технологии и комуникационните технологии в публичната администрация и 

местното самоуправление. На тази основа ще се повиши икономическата и 

финансовата ефективност на държавните информационни системи и ресурси. 

 

4. Електронни услуги 

 

Да се ускори предоставянето на висококачествени, достъпни и лесни за 

използване интерактивни електронни услуги с цел задоволяване нуждите на 

гражданите и бизнес общността. 

 

5. Кадрови потенциал и дигитална грамотност 

 

Да се осъществи значително увеличаване на кадровия потенциал на 

държавните и общинските служители на всички нива, както и за повишаване на 

обществената информираност за електронните услуги. 

 

6. Откритост и гражданско участие 

 

Значително повишаване на степента на отвореност и отчетност на 

държавните органи и местното самоуправление чрез реалното разширяване на 

възможностите на гражданите да получават информация и да участват в 

процедурите за вземане на решения чрез информационни и комуникационни 
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технологии, включително провеждане на обществени онлайн консултации. 

Интегриране на така наречената „Блокчейн“ технология в предоставянето на 

административни услуги, която осигурява прозрачност и сигурност (Пример: 

Масово държавните агенции съхраняват информацията си на един или 2 

сървъра, случаите на повреда, както с Търговския регистър, водят до 

неприятни последици за гражданите и бизнеса). 
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9. Препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-

добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на 

конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване 

на етичните норми от държавните служители 

 

Корупцията може да бъде злоупотреба с длъжностното положение, 

даване на подкуп, получаване на подкуп, злоупотреба с власт, търговски подкуп 

или друга незаконна употреба от физическо или длъжностно лице в 

противоречие с законните интереси на обществото и държавата с цел лично 

облагодетастване под формата на пари, ценности, друго имущество или услуги, 

както и други права на собственост за себе си или за трети лица или 

незаконното предоставяне на такива на други лица. Корупция е и извършването 

на изброените актове от името на или в интерес на юридическо лице.  

 

Резултатът от антикорупционните действия  трябва да бъде 

идентифициране и анализ на причините и условията, благоприятстващи 

извършването на корупционни престъпления, тяхното отстраняване, 

минимизиране на последствията им. Следните препоръчани стъпки са от 

изключителна важност за изпълнението на дадената специфична цел: 

 

- идентифициране на корупционни престъпления; 

- анализ на установените нарушения; 

- минимизиране на последствията от корупционни престъпления; 

- прилагането към извършителите на мерки за отговорност за 

извършване на корупционни престъпления. 

 

Ефективни антикорупционни действия са възможни при условие, че е 

създадена регулаторна рамка на подчинената организация, която определя 

основните понятия за антикорупционна дейност, механизмите на служителите 
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на подчинената организация да изпълняват своите отговорности в областта на 

антикорупцията и ясно регламентирани мерки за отговорност за извършване на 

корупционни престъпления. 

Такива действия включват: 

 

- антикорупционна политика 

- ясно дефиниране на понятието конфликт на интереси  

- правила за размяна на бизнес подаръци и знаци за бизнес 

гостоприемство; 

- процедурата за информиране на съответните органи за инциденти с 

подбуди за извършване на корупционни нарушения и процедурата за 

разглеждане на такива съобщения. 

- процедурата за информиране на съответните органи за информация, 

станала известна на служителя за случаи на корупционни престъпления, 

извършени от други служители, контрагенти на организацията или други 

лица, и процедурата за разглеждане на такива съобщения; 

- процедурата за информиране на съответните органи за възникване на 

конфликт на интереси и процедурата за решаване на разкрит конфликт 

на интереси  

 

Прилагането на механизмите за предотвратяване и борба с корупцията 

включва създаването на подходящи подразделения в подчинените организации 

или назначаването на отговорни лица в областта на антикорупцията, със 

специални правомощия за извършване на проверка на информация за 

корупционни престъпления, оценка на корупционни рискове, включително 

анализ на официалните правомощия на ръководния персонал в подчинените 

организации. Правомощията на такива лица могат също да включват препоръки 

към ръководните органи относно прилагането на необходимите мерки в 

областта на борбата с корупцията. 
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Тъй като такива звена или лица са отговорни за антикорупционните 

дейности, е възможно да се определят критерии за ефективност на тяхната 

работа. Такива критерии могат да включват спазване на всички задължителни 

законодателни изисквания, включително ведомствени актове, в областта на 

борбата с корупцията (приемане на необходимите местни актове, извършване 

на необходимите мерки); провеждане на допълнителни антикорупционни мерки; 

броят на откритите антикорупционни престъпления; установянане на вредата 

от установени престъпления. 

 

За целите на обективна оценка на антикорупционните дейности е 

препоръчително е да се следи и контролира  дейността на организациите чрез 

вътрешен одит и външен мониторинг. 

 

Системата за вътрешен контрол и одит на подчинена организация може 

да допринесе за предотвратяване и разкриване на корупционни престъпления в 

дейността на тази организация. В същото време изпълнението на такива 

задачи на системата за вътрешен контрол и одит като осигуряване на 

надеждността и достоверността на финансовите (счетоводни) отчети на 

подчинена организация и осигуряване на съответствието на организацията с 

изискванията на регулаторните нормативни актове и местните регулаторни 

актове. За тази цел системата за вътрешен контрол и одит трябва да отчита 

изискванията на антикорупционната политика, която се прилага, в следните 

препоръчителни стъпки: 

 

1. Документален контрол 

 

Наблюдението на документацията на операциите е свързано преди 

всичко със задължението за поддържане на финансова (счетоводна) отчетност 

на съответната административна организация и е насочено към 
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предотвратяване и установяване на съответните нарушения: съставяне на 

неформална отчетност, използване на фалшиви документи, записване на 

несъществуващи разходи, липса на първични счетоводни документи, корекции 

в документи и отчитане, унищожаване документи и отчети преди крайния срок и 

т.н. 

 

2. Проверката на икономическата целесъобразност  

 

Осъществяването на контрол над сделките в областите на корупционен 

риск може да се извърши във връзка с размяна на подаръци, гостоприемство, 

благотворителни дарения, възнаграждение на външни консултанти и т.н. В този 

случай трябва да се обърне внимание на наличието на обстоятелства - 

показатели за незаконни действия, например: 

 

• плащане за услуги, чието естество не е дефинирано или е под 

съмнение; 

 

• предоставяне на скъпи подаръци, плащане на транспортни, 

развлекателни услуги, издаване на заеми при преференциални условия, 

предоставяне на други ценности или предимства на външни консултанти, 

държавни или общински служители, служители на филиали и 

контрагенти; 

 

• плащане на такса на посредника или външен консултант, чийто размер 

надвишава обичайната такса за организацията или таксата за този вид 

услуги; 

 

• покупки или продажби на цени, значително различни от пазарните цени; 
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• съмнителни парични плащания. 

 

В рамките на приетите антикорупционни мерки ръководството на 

съответната организация и нейните служители също трябва да обърнат 

внимание на разпоредбите на законодателството, уреждащо 

противодействието на легализацията на незаконно получени средства, 

включително: 

 

• придобиване, притежаване или използване на имущество, ако се знае, 

че такова имущество представлява доходи от престъпления; 

 

• укриване или укриване на истинската същност, източник, 

местоположение, начин на разпореждане, прехвърляне на права върху 

собственост или върху нейната собственост, ако се знае, че такова 

имущество представлява доходи от престъпление. 

 

3. Външен мониторинг  

 

Външният мониторинг включва проверка на спазването на различни 

организационни процедури и правила за дейността, които са важни по 

отношение на работата за предотвратяване на корупцията и конфликтите на 

интереси: 

 

- съответствие на приетите местни актове с изискванията на 

действащото законодателство; 

- оценка на корупционните рискове; 

- проверка на прилагането на антикорупционните мерки, предвидени в 

закона и местните актове; 

- ефективността на тези дейности; 
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- анализ на организационните условия по отношение на 

потенциалните предпоставки  за извършването на корупционни 

престъпления. 

 

Външният мониторинг е препоръчително да се извършва с участието на 

независими експерти в областта на консултирането, правото и разрешаването 

на конфликти. 
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10. Стъпки за подобряване на процесите 

 

Настоящите стъпки също така имат за цел насърчат държавните органи 

местно и национално ниво да бъдат по-отворени към нови форми, модели и 

инструменти за улесняване на участието на младите хора в процеса на 

вземане на решения.  

 

За да бъдат най-ефективни, стратегиите за насърчаване на младежкото 

участие трябва да включват разглеждане на различни подходи за различни 

групи или категории млади хора. Плурализмът е от съществено значение, като 

се признава, че различните стилове или форми на участие могат да работят за 

различни млади хора при различни обстоятелства и в различно време. Целта 

на публичните органи и други органи, които работят в партньорство, трябва да 

бъде да поддържат редица форми и методи за ангажиране на младите хора в 

процеса на вземане на демократични решения (онлайн и офлайн), признавайки, 

че няма един правилен начин за „създаване“ на младежко участие. 

Административните органи трябва да: 

 

1.Създадат на стратегически подход за насърчаване на участието 

на младите хора, като се разработят стратегии за всички, включително 

тези от малцинствата и групите в неравностойно положение, и да 

обхващат широко определение какво представлява участието на 

младите хора във вземането на решения. Определението трябва да 

включва различни форми за включване на младите хора в решения по 

всички въпроси, които ги засягат. 

 

2.Вземат мерки за насърчаване на иновативните подходи за 

справяне със съществуващите и бъдещите предизвикателства. Да бъдат 

отворени за разработване на нови идеи, експериментални методи и 
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търсене на решения с младите хора. Необходимите умения биха могли 

да бъдат улеснени чрез използване на редица различни подходи, 

например наличието на някакво целево финансиране за подпомагане  и 

разработването на конкретни предложения и идеи, евентуално с 

присъждането на награда или друг широко рекламиран стимул и 

осигуряване на достатъчно ресурси в подкрепа на одобрената 

инициатива. 

 

3. Да разгледат възможността за създаването на „пространства за 

участие“ като места, където младите хора могат да се съберат, за да 

изследват и развиват собствените си идеи и да продължат да се срещат 

с лицата, вземащи решения. Това трябва да бъдат пространства за 

диалог и размисъл, където младите хора могат да се запознаят с лицата, 

вземащи решения и обратно, където могат да бъдат премахнати 

бариерите при комуникацията и да се обсъдят всякакви въпроси. 

 

4. Да бъдат готови рутинно да оценяват и документират практиката 

и след това да споделяте добри примери в съответните бази данни като 

Европейския център за знания за младежката политика (EKCYP) 

 

5. Да приемат, че новите форми на младежко участие не са 

непременно по-добри или по-лоши от по-традиционните начини. Ако 

методите или формите работят, това е по-важно от това дали те са 

иновативни или по-конвенционални в конкретния контекст.  

 

6. Да обучават административните кадри във формални, 

неформални и други условия относно широкия спектър от подходи към 

младежкото участие, подчертавайки значението на това децата и 

младите хора да имат възможност да се ангажират и да участват в едно 
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активно гражданско общество.  

 

Съветът на Европа разполага с редица материали и ресурси в областта 

на младежта, които могат да бъдат използвани за подпомагане на публичните 

органи за разработване на разнообразни подходи за младежко участие. 

Следващите препоръки предлагат редица нови резултати,  за насърчаване 

публичните власти да бъдат отворени за алтернативни и иновативни форми. 

 

Препоръките по-горе отбелязват необходимостта от стратегически 

подход за развитие на участието на младите хора във вземането на решения от 

административните органи. Както е посочено в първата препоръка, стратегията 

трябва да включва разглеждане на това как най-добре да се ангажират млади 

хора от съответните малцинствени групи и млади хора с по-малко 

възможности. Следващите допълнителни препоръки предлагат начини, по 

които публичните органи трябва да предприемат разработването на тези 

целеви подходи. 

 

Административните органи трябва да: 

 

1. Да предприемат проучване за „картографиране“, което да 

гарантира, че стратегията им за младежко участие може да отговори на 

нуждите на населението. Първо, трябва да се анализират наличните 

данни, за да се определи от какво точно се съставлява младежкото 

население в даден административен район. Например колко млади жени, 

млади мъже има в района, на каква възраст и от кои етнически групи и 

т.н. След това този анализ на младежкото население следва да бъде 

настроен спрямо информация за характеристиките на действителното 

население, което е ангажирано в структурите и механизмите за участие 

на младежта. Например, младежкият парламент или форум, съветите на 
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учениците, онлайн мрежите и др. Всички предишни пропуски трябва да 

бъдат подчертани и имплементирани в създадените планове за 

обръщане към младите хора и до общностите, които все още не са 

обществено ангажирани.  

 

2. Да наблюдават напредъка и постоянно да следят план-картата. 

Възможностите за оценка и анализ ще помогнат за изграждането на 

доказателствена база данни за това кои подходи работят най-добре с 

определени групи от населението в конкретен контекст. Вероятно 

публичните органи ще трябва да експериментират с редица методи. В 

този контекст информационната работа с младежи може да бъде ценен 

метод за поддържане на връзка или за установяване на първоначален 

контакт с целевите млади хора. Трябва да се обмисли възможността за 

установяване на някои квоти. Тоест, определяне на конкретни цели за 

определен процент млади хора от определен сегмент.  

 

3.Да включат младите хора в определянето на най-добрите методи 

за ангажиране на други млади хора от конкретни общности или групи, 

които все още не са достатъчно представени, както и проучат примерите 

за добри практики от други места. При някои случаи за ангажиране с 

изключени групи или достигане до млади хора на по-недостъпни места, 

се предполага, че ще е необходим дългосрочен подход.  

 

4.Да използват ясен и достъпен език, който младите хора могат да 

разберат, и редица методи за комуникация, които младите хора 

използват, за да се свържат с тях. Да публикуват начините, по които 

младите хора могат да се включат, на места,  често посещавани  от 

младежите, включително и онлайн такива. 
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5. Да разгледат как те могат най-добре да разгърнат програми за 

изграждане на капацитет, с цел да подобрят начините, по които работят с 

младите хора от недостатъчно представени групи. Например обучение за 

персонал и доброволци, работещи с млади хора; обучение за млади хора 

(във формално и неформално образование); създаване на качествени 

програми за наставничество. Работата с младите хора трябва да се 

предоставя в пространства, които младите хора намират за безопасни и 

достъпни с по-дългосрочна цел за установяване на интегриран подход 

 

6. Да одитират дейностите си за участие, за да се уверят, че те са 

достъпни за младите хора с различни обстоятелства. Например, дали 

транспортните разходи могат да бъдат възстановени незабавно, дали 

сградите са физически достъпни за инвалидни колички, дали са налични 

преводачи за подкрепа на млади хора, които са новопристигнали в 

страната и т.н 
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11.Заключение 
 

Все повече нараства загрижеността на политическо ниво, заради факта, 

че младите хора се отклоняват от установените форми на демократично 

участие, например засиленото въздържане от гласуване и намаляването на 

членството в политическите партии, доведоха до това, някои наблюдатели да 

твърдят, че младите хора се отклоняват от „традиционните“ форми на участие с 

намиране на „алтернативни“ или „иновативни“ форми на участие, които да ги 

заменят. 

 

Участието на младите хора в процесите на вземане на решения - били те 

политически, граждански или други - насърчава активното им гражданство, 

засилва приобщаването им и засилва приноса им за напредъка на обществото. 

Ето защо е важно да се насърчи това участие и да се подкрепи позитивното 

отношение на младите хора да влияят върху решенията в демократичните 

процеси и политики - било то на национално, регионално или местно равнище. 

 

Извършеният комплексен анализ на проучените добри практики в страни 

от ЕС15 открояват практиките в Австрия („Онлайн анкети за младежки 

политики“) и Ирландия („Младежки Консултации за следучилищни политики“) 

като изцяло приложими в България. Възможностите и начините за тяхното 

прилагане в България ще бъде предмет на допълнително разискване в рамките 

на последващите публични дейности по проекта. 

 

Анализът показва, че развитите демокрации в ЕС-15 са особено 

благоприятни за провеждането на различни инициативи относно провеждане на 

обществени консултации като цяло, и в частност за младежките политики. 

Формирането на гражданско самосъзнание и разбирането на обществото за 

значението на гражданската активност са в основата на прилагането на тези 

практики. В България, за по-голямата част от изследваните практики, е 
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създадена необходимата законодателна основа и от тази гледна точка няма 

допълнителни пречки за прилагането им. Освен стъпките на държавата в това 

отношение, е необходима и гражданска активност за участие в консултации, 

даване на предложения, идеи и др. 
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