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ЗА УЧАСТИЕ НА БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ

Настоящият Анализ е изпълнен от експертен екип на „Кей Ди Консултинг“
ЕООД в изпълнение на договор с предмет: „Обособена позиция № 2:
Провеждане на Проучване на добри практики за участие на бизнеса в
процеса на разработване на политики“.
Екипът на изпълнителя е подходил с разбиране на възложените дейности като
неделима част от комплекса дейности в рамките на проект „Гражданското
участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“ с
бенефициент Сдружение „Бизнес център-Марица“ и финансиран от
Оперативна програма „Добро Управление 2014 - 2020”.
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МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО
В рамките на изпълнението на възложеното, изпълнителят състави
многоаспектен експертен екип, който бе ангажиран с всички етапи от
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добрите практики за участие на бизнеса в процеса на разработване на
политики е изготвено чрез прилагането на комплекс от изследователски и
аналитични методи.
Избраният комплекс от методи е ориентиран към постигане на целите на
проучването, които съгласно заданието на възложителя са свързани с
„подобряване на участието на гражданите и бизнеса при формулирането на
политиките касаещи работата на бизнеса в България чрез проучване на
добри практики в тази област и чрез идентифициране на конкретни
препоръки за подобряване на процесите на включване на бизнеса в
правенето, изпълнението и мониторирането на политики, подобряване на
бизнес средата в България. Проучването се очаква да представи набор от
добри практики с оглед задоволяване на необходимостта от развит
граждански капацитет за ефективно влияние върху процеса на формиране
на политики в областта на бизнеса.”
Методи за набиране, обработка и анализ на релевантни данни
В процеса на набиране, обработка и анализ на данни, свързани с предмета
на проучването е извършено проучване на публично достъпни източници на
информация и специализирани бази данни.
Направен е предварителен подбор на правни актове на ниво ЕС, на
национално и регионално ниво, които дефинират в различна степен
възможностите за участие на граждански структури в процеса на
формиране на публични политики.
Събрани и систематизирани са данни от проучвания, разглеждащи
дейността на различни по формат консултативни органи, свързани с
разработването на местни, регионални и национални политики.
Извършен бе подбор, обстоен преглед и прецизиране на протоколи и други
документи, удостоверяващи хода на обсъжданията в рамките на
консултативни процеси от различни нива.
Експертният екип е използвал метода на кабинетното проучване, приложим
към етапа на набиране, селектиране и преглед на релевантна информация
и документите, съобразно нуждите на настоящото проучване.
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Кабинетното проучване е базов за набиране и селектиране на релевантни
данни и информация. Той формира основата за проучването и за
последващия анализ и включва преглед на идентифицирани документи и
данни, свързани с предмета на изследване в международен план. Чрез този
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извършване на последващите дейности по анализа. В рамките на
изпълнението изпълнителят значително е разширил обхвата на проучването,
като е анализирал практики от страни в рамките на ЕС.
В хода на прилагането на метода на кабинетното проучване са отчетени
основните принципи, на които е базирана концепцията за добро управление,
а именно:
 Върховенство на закона и неутралност;
 Ефективност и ефикасност;
 Отчетност;
 Откритост и прозрачност;
 Зачитане на човешките права, културното разнообразие и социалното
единство;
 Компетентност и капацитет на публичната администрация и висшите
държавни служители;
 Етично поведение и отзивчивост към клиентите (грижа за клиента);
 Стабилно финансово управление на институциите с оглед гарантиране
на устойчивост и дългосрочна ориентация на стратегическото
управление;
 Иновативност и отвореност към настъпващите промени в средата;
 Активно участие на гражданското общество.
В рамките на изпълнението на настоящата поръчка е извършено анкетно
проучване за нагласите, оценките и опита на представители на бизнеса,
неправителствени структури и други заинтересовани страни относно
възможностите за участие в процеса на разработване, изпълнение,
мониторинг и контрол на стратегически документи на местно, регионално и
национално ниво, както и в процеса на разработване, изпълнение и
мониторинг на оперативните програми.
В рамките на проведеното анкетно проучване сред представители на
бизнеса и структури на гражданското общество са изследвани различни
аспекти на активността на участието на бизнеса и НПО в процесите на
подготовка, обсъждане и мониторинг на политики, стратегически документи и
правни актове.
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В изследването, проведено в периода 17–24 април 2019 г., са включени 250
представители на бизнеса, неправителствени организации, обучителни
организации и административни структури на територията на област
Хасково, като 110 от адресатите са отговорили на анкетата. За провеждане
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Данните от проведеното анкетно проучване са подробно представени в
приложение.
Извършен е тематичен анализ на получените резултати по изготвените
структурирани въпросници, разпространени до заинтересованите страни и
на база получените отговори на въпросите, свързани с оценка за
ефективността на прилагани практики за граждански диалог (гражданско
участие, в т.ч. и на сдружения на бизнеса).
Всеки от тематично подбраните модели за взаимодействие на гражданските
структури с институциите е подложен на правен анализ по отношение на
неговата приложимост и анализ на несъответствието (gap analysis). Този
метод по същността си е анализ на различията и (не)съответствията и
представлява механизъм за откриване и оценка на несъответствията по
отношение на възможностите и пречките за прилагане на анализираните
практики.
Всички данни и документи за добри практики в рамките на консултативния
процес между граждани и институции в страни от ЕС са подложени на
експертна оценка. Методът за оценка въз основа на експертно заключение е
използван за обобщаване и анализ на събраната информация. Фокусът на
експертната оценка е формулирането на изводи и констатации за
изследваните добри практики и приложимостта им в национален контекст.
Основни аспекти на експертната оценка е изследване на подбраните добри
практики по отношение на прилагащите институции по следните елементи:
• Нормативна уредба – нормативни актове, правила и други документи,
свързани с доброто управление;
• Начин на устройство на съответната институция;
• Структуриране на отношенията между администрацията и гражданите;
• Информацията, предоставяна от самите административни структури, от
различни неправителствени организации и др. партньори.
Използван е методът на сравнителен анализ, който се прилага по отношение
на сходни данни или на данни, събирани по сходни параметри, какъвто е
конкретния обект на изследване.
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В настоящото проучване се очертава разнообразен подбор от успешни
практики в обществените политики относно обществения диалог в различни
европейски държави.
Предвид сравнително ограничения набор от добри практики в областта на
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извършил проучването на базата на по-широк времеви хоризонт.
Настоящото проучване представя разнообразни възможности и идеи за
прилагане на добрите практики и постигане на ефективни резултати в
подобряването и използването на възможностите на участието на гражданите
и бизнеса при формулирането на политиките касаещи работата на бизнеса
в България. Идентифицирани са и конкретни препоръки за подобряване на
процесите на включване на бизнеса в създаването, изпълнението и
мониторирането на политики, което би довело до подобряване на бизнес
средата в България.
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ИНСТРУМЕНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО
В контекста на съвременните изследвания на гражданското общество,
взаимодействието между институциите и партньорството на гражданското
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маркетингов аспект инструмента за осъществяване на проучване.
В рамките на настоящата разработка изпълнителят е използвал потенциала
на функционалния бенмчмаркинг, като комплекс от механизми за
изследване на добри практики и опит на релевантни партньори.
Инструментът дава възможност да бъдат изявени конкретни параметри на
приложимост на изследваните практики.
Бенчмаркингът е инструмент за оценка на поведението на организации и
структури и се прилага за улесняване трансфера на управленски практики и
заимстването от други организации. Бенчмаркингът е процес на събиране,
анализ и съпоставяне на данни за характеристиките на сравними дейности
в/и между отделни обекти, процеси, системи или организации с цел оценка
и сравнение на тези характеристики и подобряване на работата на
конкретния процес, предприятие или организация. Бенчмаркингът е обвързан
с процеса на подобряване на характеристиките на организацията като цяло.
На практика бенчмаркингът се схваща като еталон, мярка или стандарт за
добри постижения и служи като ориентир за сравнение с най-добрите от
определена област на съпоставка. По този начин бенчмаркингът се
превръща в инструмент за анализиране и повишаване на конкурентните
предимства на дадена организация или процес, т.е. в инструмент за т.нар.
конкурентно маркиране, но успоредно с това той се използва и като
структуриран подход за постигане на ефективни резултати, които да повишат
ползите от функционирането на организацията, по отношение на която се
прилага.
В рамките на изпълнението на настоящата поръчка е извършено анкетно
проучване за нагласите, оценките и опита на представители на бизнеса,
неправителствени структури и други заинтересовани страни относно
възможностите за участие в процеса на разработване, изпълнение,
мониторинг и контрол на стратегически документи на местно, регионално и
национално ниво, както и в процеса на разработване, изпълнение и
мониторинг на оперативните програми
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Подборът и оценката на изследваните примери за партньорство между
институции и граждански структури е извършен през призмата на
концепцията за доброто управление. Понятието за доброто управление не
Page | 8 предполага характеризиране на база оценка на дадена управленска
практика като “добра”, а се отнася до конкретен процес, в който две или
повече заинтересовани страни взимат съвместни решения при конкретни
условия. На практика този процес може да бъде реализиран формално (на
база на съществуваща нормативна рамка и/или конституирани институции,
които да управляват този процес) и/или неформално. Доброто управление
се дефинира от някои автори като съвкупност от формални и неформални
институции, механизми, взаимовръзки и процеси между държави, пазари,
граждани и организации, чрез които: колективните интереси са ясно
определени, а правата и задълженията са добре установени. Понятието
акцентира върху споделено управление, което включва в процеса на
формулирането
и
изпълнението
на
публичните
политики
всички
заинтересовани обществени групи. Целта му е да бъде постигната
ефективност на управлението и ангажираност на всички обществени групи.
По този начин се осигурява благоприятна среда за провеждането на
политиките: създава се взаимна отговорност и доверие между държавата и
обществото. Самите публични политики се формулират и осъществяват
открито, справедливо и са насочени към благоденствието на гражданите. По
тази причина, доброто управление се характеризира като управление в
партньорство със заинтересованите страни participative governance).
Проведеното в рамките на настоящата поръчка анкетно проучване не дава
основания за оценка на предходния опит на бизнеса от участие в процеса на
разработване на политики, като пример, който би могъл да бъде
популяризиран. В същото време нагласите, за включване в подобни процеси,
организирани по ясни и открити правила дават основание да бъде направен
изводът, че при адекватно структуриране на този процес, представителите на
бизнеса биха се включили лично или чрез свои представители.
В отворения въпрос в анкетата са изразени следните мнения, относно добите
практики за активно гражданско включване: „ясни и прозрачни процедури при
участие в проекти; включване на представители на бизнеса в консултативни,
обществени и др. съвети;“, „използване на успешни чуждестранни практики и
др.“, „В другите европейски държави има редица примери, защо е
необходима да се измисля колелото.“, „Чиновниците като ходят по
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командировки да гледат как са си организирали работата хората по света, а
не само да пазаруват.“, „Изобщо не смятам, че в България има някакъв
положителен опит за работа на администрациите с бизнеса.“,
„Сдруженията, които имат добро финансиране, разполагат с експерти,
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Европа има канализирани методи за получаване на становища от бизнеса,
но у нас не се прилагат“, „Предимно са от чужбина. Нашите партньори имат
голям опит, но никой не се интересува от тези възможности.“
Тъй като анализът на практики не би могъл сам по себе си да представлява
изчерпателно проучване на всички държави и структури в ЕС, са
идентифицирани отделни институции на база на предварително проучване,
като за целта са изследвани добри практики в държави от ЕС –
Великобритания, Дания, Естония, Чехия.
В съответствие с целите на това проучване е представен подбор на примери
от практиката за успешни политики в областта на обществения диалог,
осъществявани в Европа. Те са организирани съгласно типологията на
политиките. Целта е да бъдат представени съвсем различни случаи в различни
държави. Използвани са качествени критерии за установяване на най-добрите
практики.
Важно е да бъде отбелязано, че в рамките на настоящото проучване е
обработен максимално достъпен обем от информация, пряко и косвено
свързан с обекта на изследване. Експертният анализ, извършен от изпълнителя
показва, че оригиналните образци на добри практики, използвани в публично
достъпни източници, свързани с ефективно прилагане на механизми за
гражданско участие, не са много и значителна част от тях се повтарят в
различни източници и са обект на разноаспектни проучвания.
Българското законодателство признава ролята и потенциала на нестопанския
сектор за предоставянето на разнообразни и с високо качество услуги. Но
това признаване има по-скоро декларативен характер за сътрудничеството
между местните власти и представителите на бизнеса и неговите граждански
структури.
В развитите европейски демокрации участието на представители на
гражданските организации в процесите на вземане на решения, както и в
процеса на нормотворчество, се превръща в общоприета практика на
публичното управление през втората половина на 20 в. Консултирането със
заинтересованите страни, включително с представители на НПО, преди
приемането на дадено политическо решение или нормативен акт, се
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утвърждава като работещ механизъм, който води до повишаване на
качеството на приеманите актове, както и на легитимността на вземаните
решения и на управлението като цяло. Всъщност консултирането на
политическите институции с гражданските структури (които по своята
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лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, или така наречените НПО) допринася и за
преодоляване на някои от дефицитите на политическото представителство в
съвременната парламентарна демокрация. По този начин приетите решения
и нормативни актове би трябвало да отразяват интересите не само на
управляващото мнозинство, но и на гражданското обществото в неговото
многообразие.
Този процес не се развива с еднакъв интензитет в отделните страни, поради
което и съществуващите механизми на участие на НПО в процесите на
вземане на решение се различават. Настоящото изследване се опитва да
представи основните модели на взаимодействие между публичните власти и
структури на гражданското общество, при което граждански представители
участват в различни обществени обсъждания, консултативни органи и др.
Участието на структури на гражданското общество и бизнеса в процеса на
разработване и управление на стратегически документи се осъществява
деликатно, без преминаване на конституционно дефинираните граници на
компетентност на институциите и има стимулиращ ефект за тяхното
усъвършенстване.
Участието на заинтересованите страни е елемент от повечето дефиниции за
добро управление. То е приложимо и спрямо принципите на участие,
откритост, информираност, отзивчивост, върховенство на закона, човешки
права, устойчиво развитие и отчетност.
От особена важност е готовността за споделянето на отговорността в
участието в процесите на формулиране, изпълнение, контрол и оценка на
въздействие от политиките, в т.ч. спазването на принципите на доброто
управление не само от страна на публичните институции, но и от страна на
представителите на гражданското общество.
Важен аспект в подхода към настоящата разработка е разбирането, че не
всички от предложените идеи са приложими механично, като бъдат
пренесени при наши условия.
Втората презумпция в подхода към настоящата разработка е, че и двете
страни на гражданския диалог са заинтересовани от неговата ефективност и
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съгласно демонстрираните публично нагласи са готови да предприемат
действия за преодоляване на пречките за пълноценно реализиране на
сътрудничество.
Предвид декларираното не особено високо доверие към работата на
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национално ниво, селектираните примери за дори практики обхващат и
различни възможности за индивидуално гражданско участие, които в
условията на недостатъчен авторитет на гражданските структури, могат да
дадат добър инструмент за поддържане на гражданското участие.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УЧАСТИЕ НА БИЗНЕСА В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПОЛИТИКИ
Представените добри практики не са шаблони за директно прилагане, а
представят опит в структуриране, институционализиране, поддържане и
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модели, които могат да бъдат адаптирани в съответствие с конкретните цели.
Обществен съвет
Обществените съвети са консултативни органи за гражданско участие и
обществен контрол. Формират се предимно на местно ниво. Съдействат на
органите на местната власт при формиране и изпълнение на общински
политики по важни за местната общност сектори и въпроси. Обществените
съвети могат да бъдат формално учредени като самостоятелно юридическо
лице или да съществуват като обществено-консултативен орган към
общината, района, кметството. Гражданите и организациите, които участват в
работата им, притежават експертиза и опит в разработването на проекти в
обществена полза, в консултирането на политически и нормативни
документи, в отстояването на обществено значими каузи – т.е. да притежават
добра обществена репутация и да се ползват с доверието на местната
общност. Номинирането и изборът на членовете на обществените съвети
следва да бъде максимално прозрачно, подчинено на ясно формулирани
правила и критерии.
Федерална Република Германия
гр. Еберсвалде, провинция Бранденбург
Съвет на говорителите
Съветът на говорителите в Еберсвалде е създаден
в рамките на
реализирането на програмата „Социален град“. Основан е през 2003 г. ,
като местна консултативна структура с фиксиран брой членове, които са
избираеми. Изборите за членове на съвета се провеждат на граждански
форуми. Информационната кампания, свързана с избирането на нов съвет
стартира З месеца преди провеждане на изборите. Членството в съвета е на
квотен принцип, като са включени представители на местната власт, на
различни сдружения и фирми, както и обикновени граждани, за които квотата
е 8 души. Заседания и работни срещи се провеждат веднъж месечно.
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Съветът на говорителите има свои подструктури по квартали. Основната им
функция на съвета е да обсъждат, избират и наблюдават изпълнението на
всички проекти, които се реализират на територията на даден квартал и са с
бюджет до 5 000 евро. В началото на всяка година съветът прави списък на
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На този принцип се организират Коледният базар, в който активно се включват
всички жители, лятно празненство и бал за гражданите. Всяка от тези
инициативи прави кварталите привлекателни за останалите жители и
допринасят за развитието на градчето.
Представеният модел може да бъде прилаган при разработване на
социални и културни политики на местно и регионално ниво и представя
механизъм за селектиране и приемане на мерки, инициативи и инвестиции,
свързани с подобряване на средата за живот, мониторинг по изпълнението
на проекти на общинско ниво и планиране на интервенции в следващи
стратегически документи.
Сходен аналог в България: Местните инициативни групи, формирани по
подхода „ЛИДЕР”

Австрия
Съвет по икономически и социални въпроси - Sozialpartner
В Австрия политиките в социалната и икономическата сфера обикновено се
координират и изпълняват в консултация с така наречените "Sozialpartner"
(Австрийският съвет по икономически и социални въпроси), който
представлява работодатели и служители. Съветът се състои от четирите
големи организации на социалните партньори в Австрия ‐ Федерацията по
търговия (OGB), Федералната икономическа камара (WKÖ), Федералната
камара на труда (ВАК) и Камарата на земеделието (LK). Тази система на
сътрудничеството е много добре развита.
Тя стартира през 1957 г. чрез Съвместната комисия (ParitätischeKommission) и
изиграва съществена роля за възстановяването на Австрия след Втората
световна война, създавайки основа за по‐нататъшен икономически растеж и
социална стабилност. Първоначално Съвместната комисия се създава като
временен
инструмент
за
сътрудничество
между
служителите
и
работодателите. Постепенно се превръща в основен инструмент на
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партньорство между изпълнителната власт и социалните партньори.
Комисията взема решения, които са обвързващи за изпълнителната власт.
Структурните характеристики на Съвместната комисия включват паритет на
участниците от изпълнителната власт и гражданския сектор, единодушие при
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вземане на решения, провеждане на заседания в австрийския парламент и
неформален характер на отношенията. Съвместната комисия се базира на
доброволно споразумение, като сътрудничеството не е регламентирано със
закон. Членството в нея обаче е ограничено от споразумение между
социалните партньори.
Сходен аналог в България: Съвета за тристранно партньорство

Румъния
Обществени консултативни съвети
Законът за публичната администрация от 2004 г. дава различни възможности
на румънските граждани за гражданско участие във вземането на решения
на местно ниво. Законът признава гражданите за партньор на местната
власт. Съществува законова възможност за изграждане на партньорство
между НПО и общината въз основа на решение на общинския съвет. Това
взаимодействие може да е насочено към организиране на инициативи,
предоставяне на услуги или реализиране на проекти от интерес за местната
общност.
Представеният модел е пример за устойчиво прилагане на механизмите на
гражданско участие (в това число и на сдружения на бизнеса) в процеса на
вземане на решения от публичен интерес на местно ниво. В анкетното
проучване съществува и предложение в тази посока – за организиране на
постоянни тематични комисии към общинската администрация.
Гр. Тимишоара.
Група от граждани, не по-малко от 7 жители на всеки район на града, могат
да декларират желание пред общинския съвет за създаване на обществен
консултативен съвет, който се регистрира в общината. Работата на членовете
на съвета е доброволна (без заплащане), а заседанията на съвета са
публични. Предложенията на съвета се анализират и дискутират от
съответните специализирани комисии на общинския съвет.
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Представеният модел е пример за участие на граждани и представители на
бизнеса в работата на комисиите в общинския съвет (възможност, която е
предоставена от действащото законодателство). Кръгът от обсъждани
проблеми може да бъде дефиниран, а може да бъде и широк, свързан с
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Форма на партньорство - Обществен форум
Публичните обсъждания дават възможност на гражданите да участват
непосредствено в процеса на вземане на решения, като отправят
предложения и препоръки за приемане на решения, предложения към
обсъждания проектобюджет и относно местни нормативни актове.
Общественият форум подобрява качеството на самия процес на вземане на
решения, дава възможност за получаване и обсъждане на информация от
различни източници, повишава степента на сътрудничество между
представителите на местната власт и гражданите, допринася за отвореност,
достъпност и прозрачност на процеса на вземане на решения, подпомага
местната власт при определянето на приоритетите в бюджета.
Кралство Нидерландия
Община Грьонинген
За да инициира промяна в начина на разпределение на бюджетните
средства на квартално ниво, Община Грьонинген сключва споразумение с 5
сдружения на собственици на жилищни имоти. Основната цел на тази
инициатива е да се приложи принципа на самоуправление на квартално
ниво, основан на идеята, че гражданите разполагат със знанието, опита и
уменията да решават местните проблеми и да подобрят качеството на
живота и сигурността в техните собствени квартали. Общината и сдруженията
на собствениците решават да разпределят допълнителни 20 млн. евро за
следващите 4 години към 14 квартала чрез техните квартални бюджети. Всеки
от кварталите създава и подкрепя общностен екип, който се състои от
представители на администрацията и граждани и отговаря за бюджетното
планиране. Въпреки че съставът на тези екипи е различен, в тях винаги участват
представители на сдруженията на собствениците, социални работници и
държавни служители. В допълнение, служители от службите за работа с деца
или възрастни хора, полицията, училищата, както и живеещи в дадения
квартал често пъти също са членове на екипите. Техният ангажимент е да
събират идеите, които гражданите дават и в последствие да вземат
решенията за разпределение на бюджета, като бъдат отчитани получените
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предложения и препоръки. Този механизъм предоставя правото за вземане
на решения, така и ресурсите в ръцете на общностните екипи. Според
правилата за разпределяне на финансирането, установени от местните
власт, предимство трябва да получават проектите, които повишават
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екип отговаря пред градския съвет за разпределението на бюджетните
средства.
Аналогичен подход за гражданско участие се прилага и на територията на
Столична община: граждански проекти за облагородяване на средата могат
при одобрение да получат финансиране от общинския бюджет. Инициатори
могат да бъдат както отделни граждани и групи граждани, така и
представители на бизнеса, особено за райони, които са свързани с повисока степен на концентрация на икономически субекти.
Великобритания
Обединеното Кралство е една от страните с най-големи традиции и найдобре развита система на консултации с гражданите и гражданските
организации. Там изключителна роля в обществото имат т. нар.
благотворителни или доброволчески организации (аналог на гражданските
сдружения у нас). Тяхната роля в обществения живот е фиксирана в
Споразумение за отношенията между правителството и гражданския сектор.
Споразумението е прието през 1998 г. и всяка година се прави годишен отчет
на неговото изпълнение и се провежда годишна среща между
правителството и представители на гражданския сектор. Специален раздел в
Споразумението е отделен на разработване на политики и консултации,
който предвижда в почти всички случаи, политики или документи, имащи
отношение към гражданския сектор да бъдат консултирани с него.
Споразумението предвижда правителството и гражданския сектор да
разработят съвместно кодекс за консултации и оценка на законодателството.
Такъв кодекс е разработен през 2000 г. – Кодекс за добра практика при
оценка и разработване на политики (част от Споразумението). Документът
няма правна сила, но е част от механизмите на Споразумението.
Повечето от правилата включени в Кодекса са доразвити в приетия от
правителството Кодекс за добри практики при писмени консултации, приет
през ноември 2000 г., който е доразвит и допълнен през 2004 г. под името
Кодекс за практиките на консултиране.
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Кодексът предвижда предварителното анонсиране на предстоящите
консултации и при възможност препоръчва предварителна регистрация на
желаещите граждански структури за включване в консултациите.
Регистрацията е организирана онлайн. Принципно не се ограничава кръга на
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По въпроси, които пряко касаят гражданския сектор, гражданските
организации биват включвани и в процеса на разработване на съответните
документи/политики, още преди публичните консултации. Гражданските
организации са ангажирани с ефективното протичане на консултациите и
задължително участват в прилагането и оценката на изпълнението на дадена
политика.
Препоръките на Кодекса за практиките на консултиране са валидни за всички
правителствени структури. Въпреки че няма задължителна сила (не е
нормативен акт), той има статута на етичен кодекс и приложението му е
желателно, освен ако изключителни обстоятелства не налагат той да не бъде
прилаган. Всеки случай на неприлагане на Кодекса трябва да бъде обяснен
като се мотивират причините за неспазване на предвидените правила, както
и какви мерки са взети, за да има въпреки това ефективен консултативен
процес.
Кодексът прилага няколко основни критерия, които следва да се спазват при
провеждане на консултации:
 Консултациите да се провеждат с широк кръг заинтересовани страни,
да се използват различни механизми на консултиране, като е
задължително в този процес
поне един от инструментите за
консултиране да е писмена консултация. Минималният срок за
представяне на становища е 12 седмици.
 За
по-голяма
ефективност
на
публичните
консултации
е
препоръчително те да започват във възможно най-ранния етап от
формирането на публичните политики.
 Текстът на документите, които се подлагат на обсъждане, следва да
бъде ясен и разбираем, да бъде приложено резюме на документа,
което да съдържа основните дискусионни въпроси.
 След края на консултативния процес следва да се предостави пред
заинтересованите страни информация за обратна връзка – какви
предложения са постъпили, как те са повлияли на политиката и какви са
следващите стъпки. Минимален срок за първи междинен доклад по
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прилаганата политика - до 3 месеца след приключване на
консултацията.
 Ефективността на консултативния процес се гарантира с определянето
на координатор, който впоследствие отговаря за осъществяване на
обратната връзка и оценката на изпълнението.
 Принципите на доброто управление са гарантирани и от изискването
по всеки от обсъжданите въпроси да бъде правена оценка за
въздействието върху средата.
Представеният пример е за структуриране на партньорството в правен акт,
възприет от двете страни на обществения диалог и може да послужи за
пример за създаване на прозрачни процедури за функциониране на
системата на гражданския диалог, част от която са и представителите на
бизнеса и сдруженията на гражданите. Примерът касае разработването и
приемането на споразумение, регламентиращо гражданския диалог.
Именно затова примерът е структуриран в раздела „добри практики за
признаване на партньорството“.
Република Австрия
През 2002 г. по инициатива на Австрийското правителство, Министерството
на околната среда създава Стратегическа група за гражданско включване. Тя
се състои от 25 члена ‐ експерти в различни области (от държавната
администрация и неправителствения сектор). Основна цел на групата е да
даде ясно определение на понятието "гражданско участие", да го
популяризира сред различните заинтересовани страни и да изработи
стратегии и стандарти за гражданско участие в процеса на изработване на
политики.
В резултат от работата на групата е създаден наръчник "Стандарти за
гражданско участие ‐ препоръки за правилно функциониране“. Той има за
цел да подпомогне австрийската администрация в процеса на консултации
с гражданското общество и съдържа подробен преглед на различните
формати на консултации, които могат да бъдат използвани в Австрия.
Наръчникът съдържа насоки за подготовка на гражданското участие, насоки
за осъществяване на гражданското участие, насоки за наблюдение и оценка
на гражданското участие. Според тези насоки се предвижда прилагането на
три вида процедури за гражданско участие, които се отличават с
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интензивността, с която отделните граждани или граждански организации
участват в процеса на вземане на решения:
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 предоставяне на информация;
 консултации;
 съвместно вземане на решение;
Информиране - тези
форми на гражданско участие могат да бъдат
използвани на различни нива от процеса на вземане на решения.
Предоставянето на информация (InformativeOffentlichkeitsbeteiligung) се
използва, за да запознае заинтересованите и засегнати лица/организации с
подлежащите на обсъждане въпроси: съобщения от администрацията към
заинтересованите страни и обществеността като цяло, информационни
събития и т.н. В този случай няма възможност за оказване на влияние върху
процеса на вземане на решения.
Консултациите
(KonsultativeÖffentlichkeitsbeteiligung)
позволяват
на
засегнатите и заинтересованите лица/организации да изразяват позицията
си, която трябва да бъде взета под внимание в процеса на вземане на
решения: обществени дебати, проучвания. Съвместното вземане на решение
(Mitbestimmung)
позволява
на
засегнатите
и
заинтересованите
лица/организации да участват (съвместно да решават) в разработването,
изпълнението и прилагането на решение, проект или програма
(специализирани звена и работни групи, кръгли маси.)
Консултациите могат да бъдат формални и неформални.
Формалните са регламентирани в правен акт (напр. Gewerbeordnung,
Wasserrechtsgesetz) и се използват в различни области като оценка на
въздействието или наредбите за рискове от наводнения. Формалните
консултации и задължителното участие на гражданското общество са
по‐скоро ново явление в Австрия и се прилагат само в много специфични
случаи (например политиката за околната среда).
Неформалното участие не е законодателно регламентирано и може да бъде
структурирано по различни начини, в зависимост от обстоятелствата. Целта
може да бъде събиране на информация, обмяна на идеи, намиране на
решение. Участниците, методите и правилата могат да бъдат предварително
определени или съгласувани между самите участници. В повечето случаи
неформалните консултации завършват с препоръки, които служат за
подпомагане на изпълнителната власт в процеса на вземане на решения. В
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редки случаи решенията от неформална консултация са задължителни, но
това винаги е предварително упоменато.
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Участието на гражданското общество се фокусира най‐вече на регионално
ниво.
Примерът е добра практика за признаване на партньорството – създаването
на ясни правила за функциониране на гражданския диалог, разработване на
стандарти и прилагането им.
Република Унгария
Участието на НПО в процесите на вземане на решение в Унгария е
чувствителен въпрос, тъй като националните институции не винаги са били
отворени към гражданското участие. След промяната на политическата
система и на конституцията на страната в началото на 90-те години, са
приети основните положения на гражданското участие. Участието на
гражданите в процесите на вземане на решения не е регламентирано в
самостоятелен нормативен акт, а правните норми, уреждащи тази
проблематика, са разпръсната в различни актове на национално и местно
ниво.
В Конституцията и в Закона за нормативните актове има разпоредби, които
предоставят принципно широки възможности за участие на граждански
структури в процесите на вземане на решения и в законодателния процес.
През 2005 г. е приет Закона за свободата на електронната информация,
който е основният правен акт регламентиращ достъпа до информация и
участието в консултативния процес. Този закон задължава централните и
местните органи да публикуват в интернет информация, която е от
обществен интерес. Тази информация от обществен интерес включва не
само предложения за законопроекти, но и различни политически документи
като стратегии, концепции и др. Съществуват и различни форми на участие
на гражданите в консултативния процес: консултативни съвети, комитети,
работни групи, които са уредени от регулации на ниво отделни
министерства, които имат свои процедури за включване на НПО в процесите
на вземане на решение.
През 2002 г. отделът за връзки с гражданското общество към правителството
инициира процеса за създаване на Стратегията на правителството към
гражданския сектор – цялостен политически документ за развитието на третия
сектор и взаимоотношенията между институциите и структурите на
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гражданското общество. Изработването на документа се осъществява при
активното участие на представители на гражданското общество. По
отношение на реализацията на заложените в стратегията цели,
правителството изпълнява своя ангажимент за създаването на Националния
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закони като Закона за доброволчеството.
През 2006 г. правителството предлага на отделните министерства да
разработят свои собствени стратегии за сътрудничество с НПО като целта е
по този начин взаимодействието да се децентрализира и да стане поефективно в рамките на отделните държавни структури. През 2007 г.,
правителството приема нов стратегически документ за взаимодействието с
гражданския сектор.
Примерът е илюстрация на възможностите за обстойно дефиниране на
правилата за граждански диалог в правен акт от национално ниво и
демонстрира как структурите на изпълнителната власт на практика прилагат
разпоредбите. Самата работа по създаването на правния акт е пример за
гражданско участие в процеса на разработване на нормативни документи.
Република Хърватия
Различни стратегически документи, в които са заложени основните принципи
на съвместна работа, както и се дефинират общите ценности и цели на
взаимодействието, рамкират сътрудничеството на властите на различни нива
с гражданския сектор. Подобни документи имат основно политически и
програмен характер и не се приемат за юридически задължителни. Тези
документи се изработват с активното участие на гражданското общество, в
рамките на един отворен процес на консултиране и сътрудничество. В
приетата Национална стратегия за развитие на гражданското общество, се
изтъква необходимостта от създаването на общовалидни стандарти и
механизми на национално и местно ниво, които да гарантират
възможностите за непосредствено включване на НПО в процесите на вземане
на решения, както и в процесите на иницииране, осъществяване и оценка на
публични политики и нормативни актове.
Съветът за развитие на гражданското общество и структури на
правителството, създават различни работни групи с участието на НПО, които
имат за задача да предложат работещи механизми, които да уреждат
възможностите за консултиране на държавата с НПО. Резултат от този процес
е Кодекса за консултации с НПО.
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В изпълнение на Националната стратегия за развитие на гражданското
общество, правителството на Хърватия изготвя Кодекс за консултации с НПО
при изработването на закони, административни нормативни актове и други
регулации, които засягат публичния интерес. Кодексът предвижда минимални
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се извършват със заинтересованите страни, определени широко (вкл.
отделни граждани, НПО, неформални структури на гражданското общество,
академични и други публични организации, и др.):
 Публичност на проектите за закони и други актове, чрез публикуването
им на уеб страницата на съответната институция и на правителството.
При публикуването им следва да има информация за наименованието
на съответния акт, за институцията, която го изготвя, както и за сроковете,
през които актът ще бъде завършен и приет.
 Включване на представители на обществеността и на заинтересованите
страни в процедурата по изготвянето на проекта за нов акт и тяхното
участие в съвместни работни групи, обществени обсъждания и други
форми. Информация за участвалите представители също се публикува
в интернет.
 Провеждане на консултации по интернет или друг начин, като
предварително се посочва крайния срок за консултациите, както и за
начините, по които заинтересованата общественост може да изрази
становище. Сроковете не могат да са по-кратки от 15 дни от
публикуването на акта на уеб-страницата на съответната институция.
 Гарантиране на обществен достъп, в интернет, до направените
предложения и изразените становища, както и предоставянето на
мотиви за тяхното неприемане от съответната институция.
 Попълване
на
формуляр
за
извършените
консултации
с
обществеността, който заедно с проекта на съответния акт се
разглежда при обсъждането и приемането на акта.
 Организиране на обществени обсъждания по финансовите,
икономическите, социалните и други важни ефекти от приемането на
съответните актове.
Посоченият модел е пример са разработване и прилагане на стратегически
документ, регламентиращ гражданския диалог.
Република Словения
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През 2004 г. между нестопанските организации и правителството на Словения
се сключва Съглашение за сътрудничество. Правителството приема решение
за създаването на Комисия за НПО и Стратегия за взаимодействието между
държавата и нестопанските организации. При съставянето на Стратегията
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които осъществяват работа с нестопански организации. С цел да осигури
публичност и информираност относно разработвания документ, в интернет е
публикувана съответната информация, както и се провежда първи форум на
НПО, на който документът е публично обсъден.
Представеният модел е друг пример за нормативно регулиране на процеса
на гражданския диалог. Представени са различни възможности, т. к. в
зависимост от приложното поле и нагласите на участниците в гражданския
диалог, могат да бъдат използвани различни възможности.
Република Естония
В Естония съществува разработена Стратегия за консултации между
публичния сектор и организациите на гражданското общество. Гражданското
участие в разработването на публичните политики се разглежда като
неотделима част от процеса на вземане на решения и като възможност за
получаване на допълнителна експертиза. В публичния сектор има ясно
разбиране за нуждата от консултации. Изследване, проведено през 2006 г.
показа, че 92% от държавните служители смятат участието на
неправителствения сектор за необходимост за постигане на по‐добри
резултати в законотворческия процес.
Комисия, създадена от представители на гражданския и на държавния сектор,
има за задача да наблюдава и контролира до каква степен страните по
споразумението са изпълнили поетите от тях ангажименти, както и да
разработи план за прилагането й. Той съдържа не само цели и мерки за
тяхното постигане и индикатори, чрез да бъде измерван напредъка.
Механизмът за практическо осъществяване е продукт на усилията, идеите и
вижданията на всички заинтересовани страни, постигнато чрез участието им в
общата комисия. Като важни показатели за успешното прилагане на
концепцията се определят осигуряването на публичност. На специален сайт
се публикува не само текста на Концепцията, но и плана за прилагането й и
доклади за осъществените дейности, както и друга информация. Провеждат
се обучения на експерти, които да се заемат с практическото осъществяване
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на плана за прилагане, както и предвиждане на механизми за наблюдение и
контрол по прилагането на концепцията.
Въз основа на Концепцията за развитието на гражданското общество в
Естония през 2005 г. съвместно от гражданския и публичния сектор е
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разработен и Кодекс на добри практики за включване. Той съдържа
основните принципи за активно и ползотворно участие на гражданските
организации при вземането на решения. Предназначен е да се прилага от
администрацията, която е длъжна на основата на посочените в Концепцията
механизми на взаимодействие да се консултира с нестопанските
организации при разработването и приемането на проектозакони и техните
изменения, проекти на актове на изпълнителната власт, програми и
стратегии, както и проекти на актове, приемани от органите на Европейския
съюз и др.
Представеният модел е пример за постигане на прозрачност на
процедурите по обществени консултации, чрез структурирането на кодекс
на етичните стандарти в сектора.
Република Унгария
В парламента на Унгария още от началото на 90-те години е създадена
специална парламентарна комисия за подкрепа на гражданските
организации. Първоначално тази комисия е разпределяла бюджетните
субсидии за национално представени НПО, но в последствие се фокусира
върху създаването на правната рамка, необходима за функционирането на
гражданския сектор.
Към парламента на Унгария функционира специален отдел, който изпълнява
информационни функции по отношение на гражданския сектор като
поддържа база данни на НПО, до които се изпраща законодателния дневен
ред, според заявения интерес в конкретна материя, за да могат НПО активно
да се включат в обсъжданията с конкретни предложения, становища и др.
Този отдел отговаря на запитвания на НПО, както и организира участието на
НПО в различни обсъждания по комисии.
В Унгария на ниво изпълнителна власт от 1998 г. съществува самостоятелен
„Отдел за връзки с гражданското общество” към канцеларията на министърпредседателя. Този отдел е отговорен за развитието и координацията на
различни политики по отношение на третия сектор като цяло. Експертите на
тази административна структура, подготвят Стратегията на правителството към
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гражданския сектор – цялостен политически документ за развитието на третия
сектор и взаимоотношенията между институциите и НПО. През 2004 г. отделът
става част от новосъздаденото Министерство на равните възможности, а покъсно преминава към структурата на Министерството на труда и социалните
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непосредственото участие на гражданските организации в този процес.
Структурата е ангажирана с развитие на правна рамка за функционирането
на третия сектор.
Централизирането в един правителствен отдел на сътрудничеството между
институциите и НПО е непосредствено свързано с присъединяването на
страната към ЕС. Създаването на специален отдел за сътрудничество с НПО
има за цел да отговори на европейските изисквания по отношение участието
на НПО в изработването на Националния план за развитие и да гарантира
прилагането на принципа за консултиране с НПО на министерско ниво.
Примерът е свързан с институционализирането – т.е. създаването на
специализирани структури, отговорни за провеждането, контрола и
поддържането на процеса на граждански диалог.
Република Румъния
Офис за връзки с граждански структури се създава към общинската
администрация, с цел да подпомага взаимодействието между НПО и
местната власт и да представлява общината в процеса на сътрудничество и
съвместни инициативи с гражданския сектор. Експертите съдействат за
подобряване на комуникацията между гражданското общество и местната
власт. Двете страни взаимно се опознават и изграждат отношения на доверие
и партньорство. Офисът разполага с актуална информация за състоянието
на гражданския сектор на местно ниво, за финансиращите програми, както
и за различните дейности и инициативи на организациите.
Република Хърватия
Институционализацията на сътрудничеството между структурите на
гражданското общество и държавата в Хърватия започва със създаването на
Правителствена служба за връзки с НПО. Впоследствие е създаден Съвет за
развитие на гражданското общество, който работи в сътрудничество с
правителствената служба. Моделът на сътрудничество между държавата и
НПО се развива и в още няколко административни структури:
Правителствената служба, Съветът за развитие на гражданското общество,
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Националната фондация за развитие на гражданското общество. В
изпълнение на зададения модел е приета и Стратегия за развитие на
гражданското общество и е предприета хармонизация на процеса на
финансиране на НПО от държавата. Този организационен модел допринася
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както и за създаването на специални отдели в администрацията, които
подкрепят сътрудничеството и диалога с НПО.
Правителствената служба за сътрудничество с НПО, е създадена с акт на
правителството през октомври 1998 г. Основните функции на тази служба са
да допринася за изграждането на доверие и развитието на сътрудничеството
между НПО и държавата чрез финансиране, консултиране, образователни
инициативи и разпространяване на информация. Тази служба координира
работните групи по различни законодателни инициативи, които се отнасят до
третия сектор като Закона за сдруженията, Закона за доброволчеството и др.
Едно от големите постижения на правителствената служба за НПО е, че
постига позитивни резултати в създаването и прилагането на прозрачен
механизъм за публично финансиране на НПО. Различни работни групи от
независими експерти са създадени, за да наблюдават процеса на
разходване на публични средства от НПО.
Създаването на Съвет за развитие на гражданското общество през 2002 г. е
следваща стъпка в усъвършенстването на взаимодействието между НПО и
държавата. Съветът се състои от 10 представители на различни министерства,
които работят съвместно с 14 представители на гражданския сектор, избрани
от самите НПО. Съветът фокусира работата си върху прилагането на
Стратегията за развитие на гражданското общество, както и върху контрола
на разходване на публични финанси за програми и проекти на НПО.
Функциите на Съвета са консултативни. Основната му задача е да дава
препоръки на правителството по отношение на развитието и политиките за
партньорство, както и да подпомага реализирането на различни цели по
отношение на гражданското участие, зададени от различни стратегически
документи. Съветът не разполага с право на вето върху различни
правителствени решения, но може да инициира важни за гражданското
общество дискусии, както и да контролира прилагането на различни
политики и стратегии, насочени към третия сектор.
Република Естония
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Съществуват различни институционализирани механизми за сътрудничество с
нестопанските организации, като най-разпространени са работни групи и
комисии. На ниво парламент е създадена специална парламентарна група
за подкрепа на гражданското общество, включваща представители на всички
въпроси, свързани
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гражданското общество и да инициира законодателство в подкрепа на
развитието на диалога.
На ниво изпълнителна власт Министърът на регионалните въпроси е отговорен
за развитието на политиките по отношение на гражданското общество.
Другите министерства също си сътрудничат с НПО, но нивото и интензитета на
това сътрудничество могат значително да се различават в отделните структури.
Съществува Правителствена служба за връзки с обществеността към Главния
секретариат на правителството, която е ангажирана с подкрепата и
израждането на култура на гражданското участие в работата на публичните
власти. От 2007 г. във всяко министерство има определен служител, който е
отговорен за организирането на гражданското участие в законотворческия
процес.
Република Словакия
От 1999 г. към правителството съществува Съвет за неправителствените
организации. Съветът е консултативен орган, който има възможност да
инициира различни политики в подкрепа на НПО – промяна на
законодателството, сътрудничество с останалите държавни органи, развитие
на гражданския диалог, поддържане на информационна база за НПО и др.
Република Полша
В страната съществува Съвет за дейностите в обществена полза, учреден със
Закон за дейностите в обществена полза. От създаването си през 2004 г.,
Съветът има консултативни функции към министъра на икономиката, труда и
социалната политика, който е отговорен за прилагането на закона. Съветът се
състои от 20 членове като половината от тях са представители на държавната
и местната администрация, докато останалата половина се излъчват от
граждански сдружения и благотворителни църковни организации. Основните
функции на Съвета са свързани с осъществяването на мониторинг върху
прилагането на закона, както и консултирането на законодателни
предложения във връзка с дейностите в обществена полза и
доброволчеството, както и анализирането на информация след извършване
на проверки на организации в обществена полза. Съветът има правомощия
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да посредничи между НПО в обществена полза и държавната
администрация, в случай на появата на конфликти, свързани с
осъществяване на дейности в обществена полза.
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През 1997 г. Община Шчечин създава Офис за НПО като първоначално в него е
назначен един служител. Офисът постепенно се превръща в място за
предоставяне на информация за дейностите и инициативите на НПО, а
впоследствие започва да функционира и като омбудсман/обществен
посредник за НПО, предоставящ защита спрямо решения на местната власт.
По този начин Офисът дава възможност за изграждане на работещи контакти
между представителите на местната власт и на НПО. Едно от първите значими
постижения на Офиса е инициирането през 1997 г. на програмата за малки
грантове за НПО в подкрепа на дейността на гражданските структури. В
последствие функциите на Офиса се увеличават като включват създаване и
поддържане на активна база данни за НПО, работещи на територията на
общината, събиране и обработване на информация относно дейността на
НПО, представляване на общинската администрация на срещи с НПО и др.
Великобритания
Бюро за съвети на гражданите (CitizensAdviceBureau) - предоставя безплатни,
конфиденциални, безпристрастни и независими съвети на граждани,
отнасящи се до всички аспекти на техния живот. Самите бюра са
регистрирани като неправителствени организации. Експертната помощ се
предоставя предимно от доброволци, специалисти в различни области.
Първите бюра се появяват през 1939 г. по време на Втората световна война
като
по-късно
постепенно
се
професионализират.
Понастоящем
съществуват 394 бюра, регистрирани като самостоятелни НПО, които
предоставят съвети на гражданите от над 3500 локации в Англия, Уелс и
Северна Ирландия. Предоставянето на съвети е възможно и по телефона,
интернет, в домовете на хората. Мрежата от бюра разчита на помощта на
около 21 500 доброволци.
Всяко бюро се финансира от местните власти, местния бизнес, донорски
организации и програми или отделни дарения. Бюрата работят основно с
доброволци. Всяка година бюрата помагат в разрешаването на около 6
милиона проблема, които са важни за живота на хората: проблеми на
потребителите, правни проблеми, намиране на работа, ползване на
социални придобивки и др. Служителите на бюрото могат да помагат в
попълването на формуляри, преговори с кредитори, писане на писма до
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институции, представителство в съда и др. Всички бюра в Англия са
организирани в рамките на специална служба (CitizensAdviceBureau Service),
която установява стандарти за предоставяне на съвети и консултации,
осигурява обучение за служителите, гарантира достъпност и равни
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координирането на националната социална политика, в осъществяването на
контакти с други институции и медиите.
Република Чехия
Аналогична практика се прилага и в Чехия. Чешката асоциация на Бюрата за
съветване на гражданите е организирана като НПО, работещо с експерти,
които помагат на гражданите да научат повече за своите права и да
защитават адекватно своите интереси. Бюрата разчитат основно на помощ от
доброволци.
БЪЛГАРИЯ - ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ
България, Община Вълчи дол
Общинската стратегия за подобряване на бизнес средата с цел привличане
на инвестиции 2014 – 2020 г. е средносрочен секторен стратегически
документ, определящ целите на община Вълчи дол за подкрепа на
икономическото развитие в пери-ода 2014 - 2020 г.
Общинската стратегия за подобряване на бизнес средата с цел привличане
на инвестиции 2014 – 2020 г. [ОСПБС] е изготвена в съответствие с
разработено от администрацията на община Вълчи дол задание и при
отчитане заявените намерения на местната власт за икономическо развитие
и привличане на инвестиции. Документът обхваща обстоен анализ на
основните икономически параметри на общината. Стратегията е насочена
към осъществяване на публични интервенции, които ефективно да допълнят
предоставяните от частния сектор бизнес консултантски услуги в подкрепа на
икономическата активност и развитие. Една от целите на стратегията е да
бъде създаден облик на община Вълчи дол като надежден партньор и
утвърждаване на доверието и контактите между бизнеса и община Вълчи дол.
Предвидени са специални мерки за развитие на ефективни отношения с
бизнеса и включване на представителите на бизнеса в планирането на
дейности, насочени към подобряване на бизнес средата;
България, община Враца
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Във връзка с новия Закон за училищното и предучилищно образование, който
влезе в сила от 01.08.2016 год., са регламентирани функциите и дейността на
обществените съвети. В състава на обществените съвети са включени и
представители на работодателите с цел засилване на обществената
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образователните институции. В тази връзка КРИБ Враца до 10.10.2016 трябваше
да направи предложения за определяне на представители, които ще бъдат
включени в тези обществени съвети. След като са били изпратени
предложения на 21.11.2017 г. е издадена Заповед от Областния управител на
област Враца с определените представители от работодателските
организации за включването им в обществените съвети в училищата, в които
се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация.
България, Община Аврен
Общинската администрация е разработила механизъм за мониторинг,
контрол и последваща оценка на политиката за развитие на туризма.
Механизмът е насочен към подпомагане идентифицирането на слабите
места в организацията и формулирането на подходящи коригиращи
действия за оптимизиране процеса при изпълнение на конкретната политика,
както и за повишаване нивото на отчетност и прозрачност в работата на
администрацията. Основна цел на прилагането на препоръчаните форми на
публично партньорство е да допринесат за организирането, прилагането и
оценката на общинската политика за развитие на туризма и имащите
отношение към нея стратегически документи. В плана за извършване на
наблюдение и последваща оценка се включва описание на източниците на
информация,
структурата
и
съдържанието
на
съответните
доказателствени/отчетни документи. Предвидени са форми на партньорство
с различни заинтересовани страни.
България, Столична община
С Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. Наредба за реда и начина
за
провеждане
на
обществени
обсъждания
в
областта
на
пространственото развитие и устройството на територията на Столична
община. В процеса на обществени консултации по текста на Наредбата
освен усъвършенстване на регламентирането на общественото обсъждане
по въпроси и процедури, което е уредено като задължително в законите за
устройство на територията, касаещи Столична община (ЗУТ и ЗУЗСО). Целите
на Наредбата са свързани с осигуряване на информираност и участие на
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обществеността при вземане на решения от компетентните общински
органи в областта на пространственото развитие и устройството на
територията на Столична община и осигуряване на възможност
компетентните общински органи да взимат правилни и законосъобразни
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мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.
Наредбата предвижда създаване и поддържане на отворен регистър на
заинтересовани лица, който ще позволи максимално широко оповестяване,
предоставяне на информация от страна на администрацията и от друга
страна - обратна връзка с мнения и предложения, включване на експерти от
различни сектори и максимално използване на гражданската енергия в
решаване на проблемите на града.
Представителите на гражданското общество поставят изискване за
необходимостта от разширяване на обхвата на обществените обсъждания в
няколко посоки: обсъждане на заданията за устройствени планове,
финансирани от общинския бюджет, обществено обсъждане на подробни
устройствени планове, свързани с опазване и закрила на недвижими
културни ценности, обсъждане на инвестиционни намерения, които имат
значително въздействие върху градския силует и среда и други.
Едновременно с проекта за Наредба за реда и начина на провеждане на
обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и
устройството на територията се изработва за приемане от Столичен
общински съвет и проект за Наредба за условията и реда за провеждане на
обществени консултации на територията на Столична община в изпълнението
на проект "София-модел за отворено управление", финансиран по
Програма Европа за 2016 г. на Столична община. Това позволява да се
създаде съгласуваност между двете наредби и подобряване на
съществуващия отделен регламент за процедурите по обществено
обсъждане по въпросите за устройственото развитие, който произтича от
тяхната специфика.
От 15.09.2017 г. е в сила Наредба за провеждане на обществени консултации
на територията на Столична община. Документът отчита ключовата роля на
партньорството в процеса на вземане на решения и отчита необходимостта
от добро познаване на добрите стандарти и техники за организиране на
успешни консултации. контекста на измененията в националното
законодателство и международните стандарти. (приета от СОС на 20.07.2017
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г.). Малко са органите на местно самоуправление, които пристъпиха към
разписване и приемане на конкретни правила, които да приложат на
практика, а дори и да разширят „минималните" стандарти, залегнали в
изменения Закон за нормативните актове. Подобни действия са знак за
важността
на
темата
„обществени
консултации"
и
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необходимостта от ясни, прозрачни и демократични правила за тяхното
провеждане.
Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на
Столична община (НПОКТСО) определя общите условия и ред за иницииране
и провеждане на обществени консултации при приемане на нормативни
актове, стратегии, концепции и други актове за развитие и управление на
Столична община. С цел създаването на условия и предпоставки за пошироко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса на
изработването, обсъждането и приемането на общинските решения и
политики в различни области, с нея се уреждат:
 провеждане на писмени консултации в рамките на минимум 30 дни
като задължителна част от процеса на консултиране - в съответствие
със законовата регламентация по реда на чл. 26, ал. 4 от ЗНА;
 провеждане на обществени обсъждания по преценка на вносителя на
проекта на решение, в случаи на приемането на стратегии, концепции
и други актове с очаквани значителни последици за гражданите;
осигуряване на достатъчно време за запознаване и подготовка на
обществеността за обсъждането на нормативни актове;
 включване на възможно най-много представители на заинтересованите
страни
по
съответните
въпроси,
включително
на
по-малко
привилегированите и най-уязвимите групи;
 създаване на единен електронен портал за обществени консултации,
който да включва предварителната, съпътстващата и последващата
информация и документация за всеки процес и да съдържа публичен
регистър на всички инициирани обществени консултации и
обсъждания;
 използване на различни допълнителни информационни канали, чрез
които администрацията да достига до различните заинтересовани
групи;
 разработване на наръчник за провеждане на обществените
консултации;
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 изграждане на подходящи умения и организационна култура на
местната администрация за провеждане на обществени консултации.
Една от важните промени спрямо предишната практика е вече действащият
единен портал (https://www.sofia.bg/public-consultations) за провеждане на
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обществени консултации на територията на Столична община, където се
публикуват всички съпътстващи документи, включително и постъпилите
становища на граждани и организации по повод и по време на провеждане
на обществени консултации. На портала е публикуван и Наръчник за
провеждане на обществени консултации, изготвен от СО Наредбата за
провеждане на обществени консултации на територията на Столична
община предвижда и възможността в отделни специфични сфери да бъдат
приемани допълнителни правила за консултиране, с различни срокове и
процедури.
Разработено е и специално Ръководство с практически насоки за прилагане
на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на
Столична община – „Обществените консултации – инструмент за модерни и
отворени политики”.
Европейската комисия редовно търси мнението на гражданите и
заинтересованите лица, когато разработва политики и законодателни
актове. В специален раздел на уебсайта й се открива информация за
текущи обществени допитвания в областта на заетостта, социалните въпроси
и икономическото развитие:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=bg.
Пълен преглед на обществените допитвания, организирани от Европейската
комисия, може да бъде направен на
https://ec.europa.eu/info/consultations_bg.
У нас функционира Портал за обществени обсъждания: strategy.bg, който
като функционалност и обхват мултиплицира европейския аналог.
Проучването, извършено за настоящия анализ са поканени за участие 250
представители на бизнеса, неправителствени организации, обучителни
организации и административни структури на територията на област
Хасково, като 110 от адресатите са отговорили на анкетата.
89 от отговорилите са собственици на предприятия, 3 – са се определили като
представители на образователна институция, по 9 – представители на
структури за подпомагане на бизнеса и НПО.
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен
договор № BG05SFOP001-2.009-0007-C01/27.12.2018г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

58 от отговорилите на анкетата са малки предприятия, 34 – средни, 16 –
микропредприятия и 2 големи.

Структура на икономически активните субекти,
участвали в анкетното проучване
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На въпроса: „Познавате ли добри практики за участие на бизнеса в процеса
на разработване на политики?” само 15% са отговорили положително.
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Познавате ли добри практики за участие на
бизнеса в процеса на разработване на политики?
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Почти всички участници в допитването формират впечатления за дейността на
институциите директно, като ползватели на услугите. Като степента на
доверие към тях в средна – 49%. 15% са отговорили, че според тях доверието
към институциите е ниско, а 13% имат високо доверие в институциите.

Каква е степента на доверие в институциите,
в контекста на подкрепата за бизнеса
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Работата на бизнес организациите се оценява като задоволителна и на
национално, и на местно ниво. Сдруженията на бизнеса на национално и
местно ниво са оценени почти еднакво, като отлична оценка не е дадена от
респондентите.
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Притеснителен е фактът, че 2/3 от участниците в анкетата отговарят, че не са
запознати с възможностите за участие на бизнеса в правенето на политики, а
36% определят като неутрално въздействието на политиките, свързани с
бизнеса, върху дейността на фирмата, която представляват.
32% от анкетираните определят анкетните проучвания като публичен диалог, в
който са участвали и 22% - са участвали в работни срещи, на които се е
осъществил такъв диалог. В работни групи за изработване на стратегически
документи са участвали близо 8%, а в тематични групи за изготвяне на
Оперативни програми са участвали близо 10% от анкетираните.
Всичко това говори за сравнително висока активност от страна на бизнеса и
неговите организации в процесите на формулиране на политики и вземане
на решения. Но фактът, че бизнесът все още не гласува високо доверие на
институциите и определя ефекта от тяхната работа като неутрален, говори, че
бизнесът не се смята за отговорен за политиките, които се провеждат и
решенията, които се вземат в страната. Очевидно процесът на диалог между
бизнеса и държавата по важните за развитието на бизнес-средата въпроси
тече твърде вяло, неструктурирано и с ограничена резултатност (включително
закъсняла във времето). За пример, от 255 предложения на БСК за 10г., има
едва 29 приети, 21 частично приети и 16 в процес на приемане при среден
период за реакция 2,2 години.
Много са примерите, които могат да се дадат за експертни разработки от
страна на бизнеса в България, с които се предупреждават съответните
институции за конкретни заплахи както пред бизнеса, така и пред
управлението. Има множество предложения, отправени от страна на
социалните партньори. Такива са предложението на БСК за приемане на
Закон за професионалните стандарти в заетостта, общата инициатива на
БСК и КНСБ за създаване на рейтингова система на работодателите (която
ще спомогне за „изсветляването” на бизнеса и насърчаването на успешните
и иновативни практики), мерките за разработване и прилагане на политики за
недопускане на недостиг на работна сила. Други предложения като това за
приоритетно разплащане с МСП като доставчици на стоки и услуги;
въвеждането на публичен регистър на задълженията на ДДС и акцизи на
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държавата; обявяването на обществени поръчки със забавено плащане за
забранени по закон; съкращаване на сроковете за плащания по проекти и
въвеждане на санкции при забавяне, могат да имат силен и незабавен ефект
за ограничаване на покачващата се обща задлъжнялост на българския
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Несигурността и непредвидимостта в нормативните изисквания затрудняват
работата на бизнеса. Сред правните актове с голям брой приети ЗИД са
Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване, Търговския закон и
др., които са от голямо за бизнеса значение. Около 65 % от всички внесени
законопроекти попадат в сферите на интерес за българския бизнес по данни
от справка на законодателната дейност, но сериозното количество на
приетите актове не е довело до осезаемо подобряване на бизнес-средата, с
оглед на класацията на България в международните индекси, статистическите
показатели и мнението на бизнеса.
Едно от предизвикателствата пред развитието на бизнес средата е липсата
на оценка на въздействието от въвеждането и ефектите от приложението на
нормативните актове, съгласно стандартите на ЕК. Още през 2009 г. е
изготвено „Ръководство за извършване на оценка на въздействието”, обучени
са над 500 държавни служители за осъществяването на подобни анализи, но
към днешна дата този ресурс не се прилага в общия случай или няма
обвързващ характер, извън някои тясно определени сфери (околната вода,
строителството и др.), което допринася за инвеститорското недоверие и
лошия имидж на институциите и се превръща в уязвимо за страната място, по
повод на евентуалното започване на наказателна процедура от страна на ЕК,
поради очевидния отказ от транспониране в българската законодателна
практика на съответните европейски директиви, регулиращи тези отношения.
Необходимост от изготвяне на оценка за ефективност и ефикасност има и
при реализацията на конкретни политики и програми с бюджетни средства.
Така например, със Закона за публичните финанси се въвежда изискване за
оценка на съответствие на бюджетните програми със законодателството, но
така и не се заложи изискване за изготвяне на оценка за ефективност и
ефикасност на същите тези програми (както предварителна, така и
последваща).
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ПРЕПОРЪКИ
Опитът за работа на структурите на администрацията с граждански
организации в процеса на консултиране и вземане на решения, проследява
някои общи характеристики, които биха могли да послужат като препоръки
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на публични консултации на местно и регионално ниво.
Разработване и приемане на стратегически документ, който създава
възможности за участие на НПО в процесите на вземане на решения и
провеждането на консултации е от ключово значение за постигането на
взаимно съгласие, относно необходимостта от задълбочаване на процеса на
публични консултации.
На следващ етап е разработването и приемането на нормативен акт
(заповед, наредба, правилник) гарантиращ прилагането на възприетите в
стратегическия документ стандарти. В това отношение опитът на български
местни администрации може да бъде използван и прилаган, тъй като в
процеса на разработване на съответните документи, правилници и
ръководства, са обследвани подробно свързаните правни актове и са
разработени приложими механизми.
В дългосрочен план от значение за поддържане на ефективния диалог с
гражданския сектор е създаването на обособени структури, отговорни за
прилагането на всички разпоредби, свързани с консултативните процеси и
гарантиращи широка публичност на прилаганите механизми за граждански
диалог. В това отношение опитът на други страни от ЕС би бил полезен и
значително би облекчил процедурите по промотиране и разясняване на
функциите на подобен орган.
На ниво изпълнителна власт е напълно реалистично създаването на
административни структури, които да координират участието на НПО в
процесите на вземане на решения и провеждането на консултации (по
примера на Унгария, Естония, Полша, Словакия, Хърватия);
Разработените Стандарти за обществени консултации у нас не само не са
популярни, но и рядко се прилагат, независимо от широкия спектър
механизми и инструменти, които документът предоставя. Гражданските
организации са заинтересовани от ефективното прилагане на препоръките,
разработени в Стандартите, доколкото те са базирани на еталони в областта
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на обществените консултации и могат да бъдат унифициран модел за
взаимодействие с гражданския сектор.
Важно условие за участието на структурите на гражданското общество и на
отделните личности при формулиране на политики на местно равнище е
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добрата информираност за дейността на администрацията, оперативните и
перспективните задачи, общественото значение на всяка от дейностите.
Съвременното разбиране за информираност обхваща двупосочен процес:
осведоменост за дейността и плановете на администрацията и ефективни
механизми за обратна връзка, за изразяване на мнението на гражданите
(допитвания, анкети, писма и обръщения на гражданите, публикации в
средства за масова информация, работни срещи, информационни табла,
директен маркетинг и др.). Прилагането на комплекс от мерки, свързани с
ефективната информираност на гражданите, води до информиран избор
по отношение на обществената подкрепа/липса на подкрепа за определени
решения на институциите.
Сред ефективните инструменти за отчитане мнението на отделните граждани
на местно ниво са:
 провеждане на конференции и кръгли маси с представители на
различни социални групи;
 открити бази данни по основните приоритети в работата на
администрацията (в интернет сайтове, бюлетини и пр.);
 провеждане на кампании в подкрепа на определени инициативи на
администрацията, свързани с изпълнение на плана;
 дни на отворените врати;
 системни срещи с представители на средствата за масова
информация и своевременно публикуване на подробна информация
за приети нормативни актове, решения на местната власт, проблеми,
поставени на обществено обсъждане.
Участието на НПО в процесите на вземане на решения води като цяло до
повишаване на качеството на законодателството и до създаване на среда, в
която самите закони и актове, се прилагат по-добре в практиката.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По-голямата част от практиката по включване на НПО в процеса на вземане
на решения у нас, се състои в използването на обществен и медиен натиск, в
създаването на застъпнически коалиции, както и директно лобиране пред
Page | 40 държавните органи, след като дадено предложение за нормативен или
политически акт се публикува. Основните проблеми в един такъв ad hoc
подход са преди всичко ограничения достъп до информация по отношение
на предложенията, както и липсата на достатъчно време за една задълбочена
реакция, включваща изготвянето на различни мотивирани експертни позиции.
Участието на НПО в процесите на вземане на решения на различни
институционални нива, е обща европейска тенденция. Националните
правителства и парламенти създават възможности за консултиране с НПО в
процеса на изготвяне на политики и приемането на различни нормативни
актове. Участвайки в различни работни групи, обществени обсъждания,
консултативни органи, НПО се утвърждават като ценен партньор на
държавата.
Значението на всички форми на партньорство, дори и на най-елементарно
ниво, не трябва да бъде подценявано. Провеждането на консултации между
структурите на гражданското общество и органите на местна и централна
власт, е важно, тъй като засилва взаимното осъзнаване на допълващата се
роля на двете страни в обществения живот. Държавата опознава
нестопанския сектор и доверието между тях се превръща във важен фактор
за бъдещо възлагане на социални поръчки за изпълнение от гражданите,
бизнеса и неговите организации.
Чрез използването на различните форми на гражданско участие,
правителствата постигат добро управление, защото стават по-прозрачни, по
отчетни, получават по-голяма легитимност, подобряват качеството и
ефективността на приетите решения.
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