Анализ на участието на бизнеса
при формулиране на
стратегически документи
и изработване на оперативните
програми, свързани с бизнеса

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 „Доброуправление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Page | 1
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при формулиране на стратегически документи
и изработване на оперативните програми, свързани с бизнеса

Настоящият анализ е разработен от екип на „Кей Ди Консултинг” ЕООД в
изпълнение на сключения договор с предмет: „Обособена позиция № 1:
Разработване на Анализ на участието на бизнеса при формулиране на
стратегически документи и изработване на ОП, свързани с бизнеса“.
Кандидатът подходи към изпълнение на възложеното с разбирането, че
анализът е елемент от комплекса дейности, обхванати от проект
„Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним
празнината” с бенефициент Сдружение „Бизнес център-Марица” и
финансиран по Оперативна програма „Добро Управление” по процедура
BG05SFOP001-2.009
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Анализът е фокусиран върху възможностите за участие на структури на
гражданското общество, в това число сдружения на бизнеса, и
индивидуални граждани (без дискриминация на „свързани с бизнеса” или
„не свързани с бизнеса”) в процесите на създаване, обсъждане,
Page | 3 мониторинг на стратегически и нормативни документи, регламентирани от
действащото законодателство и съответстващи на препоръките на правни
актове на ЕС и стратегически документи. В този контекст изготвеният в
рамките на настоящата поръчка Анализ има практическа приложимост в
институционализирането на партньорството между бизнеса и местните
и/или национални власти.

ПОДХОД КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Важно уточнение, което изпълнителят е длъжен да направи е, че в
разработването на настоящия анализ екипът се е придържал към
действащото законодателство в Република България. Всички правни актове,
които предвиждат различни форми на граждански диалог, предоставят
възможност за участие на гражданското общество чрез представители на
гражданските организации.
Гражданските
организации,
съгласно
действащото
българско
законодателство са юридически лица, в обществена или в частна полза,
регистрирани съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. Българското законодателство не дава приоритет на
определен вид гражданско сдружение, в зависимост от неговите цели (дали
е по своите цели и функции екологично, в защита на граждански права или
за подкрепа на бизнеса). В този смисъл не съществува правно основание
организациите (сдруженията) на бизнеса да бъдат разглеждани като
специфична форма на гражданска организация. Поради тази причина
всички правни форми за участие на граждански организации (сдружения) в
процеса на разработване, изпълнение и управление на политики,
стратегически документи или оперативни програми са равносъотносими и
към сдруженията на бизнеса.
Някои от разгледаните правни актове, по силата на които се създават
консултативни органи към органи на изпълнителната власт (министерства
или агенции) поставят изисквания по отношение на представителност на
сдруженията, които могат са участват или към експертизата, които
гражданските организации трябва да притежават (пример: членове на
Националния съвет по туризъм, който е консултативен орган към Министъра
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на туризма, могат да членуват организации, чиито цели са свързани с
развитието на туризма, като в съответствие с тяхната специфика – браншови
или продуктови, имат определени квоти.) В този смисъл настоящият анализ
разглежда предвидените възможности за участие на гражданските
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фаворизирани по смисъла на закона, а са равнопоставени на останалите
структури на гражданското общество.
Второ важно уточнение, което изпълнителят счита за необходимо да направи,
е фактът, че с усъвършенстването на демократичните процеси и развитието
на компетенциите на институциите, на амбициите на бизнеса да участва в
изпълнението на функции, конституционно присвоени на институции, се
гледа все повече като опит за намеса в изпълнителната власт с
извънконституционни средства. Съгласно правната уредба на страната,
представителите на бизнеса, както и всеки гражданин, който отговаря на
изискванията, могат да участват в управлението на страната, чрез
механизмите на политическата система (като бъдат избирани за общински
съветници или народни представители). Всеки друг опит за намеса в
процесите на вземане на решения, извън инструментите на
представителната демокрация, могат да бъдат разглеждани като
противоречащи на действащото законодателство.
Действащото законодателство, именно поради наличието на подобни
опити, е предвидило правото на инициатива за формиране на
консултативни органи, да бъде изключително право на органите на
изпълнителната власт. Доколкото формите на гражданско участие са
обвързани с наличието на подобни консултативни органи настоящият анализ
дава подробна и задълбочена информация за реално действащите
възможности за участие на сдружения на граждани (и бизнеса) в
предвидените от закона форми.
Важно е да бъде отбелязано, че в развитите демократични държави,
намесата на бизнеса в процесите на управлението, извън възприетата
политическа система, не се толерира. В САЩ пряката намеса на бизнеса
в институционални решения се реализира чрез средствата на лобизма, като
система. Дори системата на лобизма предвижда контактите на бизнеса с
институциите да бъде осъществяван от компетентни посредници (лобисти).
У нас закон за лобизма не е приет, въпреки изготвяните няколко проекта. В
Европа през последните години международните компании, които предвид
размаха на своите пазари са принудени да контактуват с институции от
различни държави, създават свои специалисти в областта на GR (government
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relations), които да контактуват с институциите, без да обвързват в преки
срещи лица от висшия мениджърски кръг на компаниите.
Що се отнася до европейската традиция, опитите за пряк контакт на
представители на бизнеса с овластени лица е от кръга взаимоотношения,
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последици. В Европа, където взаимодействието на бизнеса и властта е
достигало в различни етапи от историята и двете крайности: подчиняването
на бизнеса на политическите институции или подчиняването на
институционалните решения на волята на бизнеса, без да бъде следван
установения правен ред, обществената чувствителност по проблема е
особено изострена. Поради тази и други причини, европейската традиция
и актовете на ЕС толерират развитие на компетенциите на институциите и
гражданския сектор и контакти в полето на надграждане, а не в зоната на
преки компетенции.
Европейското разбиране е свързано със задължителната публичност и
прозрачност при всеки контакт на бизнеса с институциите. Поради това
схващане в Европа функционира система от авторитетни международни
бизнес форуми и конференции, които са поле за среща на представители
на институциите (в това число президенти, министър-председатели и
министри) с представители на бизнеса, за презентиране на перспективни
документи и визии за развитие, и за дискусии по проблеми, актуални за всяка
от страните. Именно функцията на среща на правителствата и бизнеса
имат Световният икономически форум (World Economic Forum, WEF), който
се организира всяка зима в швейцарския курорт в Давос. Негов организатор
е международна неправителствена организация със седалище в Женева,
Швейцария. Подобни са и събитията, организирани в рамките на Кранс
Монтана Форум, който дискутира и проблеми от глобален характер и
работи в тясно сътрудничество с ООН, ЮНЕСКО, ЕК и редица други
организации.
Подобни събития се организират и по секторни политики: Европейската
асоциация на морските пристанища организира всяка година форум, с
участието на правителствени представители, еврокомисари и собственици
и оператори на европейски пристанища за обсъждане на актуални и
перспективни проблеми от развитието на морската инфраструктура.
Подобни събития дават и възможности за неформални преки контакти
между представители на бизнеса и правителствата, но предвид
установените правила, информацията за срещите е публична и те се
организират така, че да не оставят място за съмнения относно целите на
срещите и разговорите. Подобно поведение на президента Р. Плевнелиев
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предизвика през 2014 г. остра реакция на три от четирите признати като
социални партньори работодателски организации, които излязоха с открита
декларация и апелираха към институциите да не фаворизират едни
организации за сметка на други.
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привличане на експертен капацитет от страна на неправителствения
сектор, респективно и бизнеса. Поради това в нашата правна система
съществуват огромен брой възможности за включване на сдружения на
граждани и бизнеса в процеса на създаване на политики, тяхното
изпълнение и контрол. Важно е да бъде отбелязано, че усъвършенстването
на държавното управление е свързано с развитие на капацитета и
експертизата на институциите, развитие на ясни механизми за
мониториране на потребностите на бизнеса и гражданите и максимално
ограничаване на зоните за смесване на функциите на администрацията и
гражданския сектор. Както в повечето европейски държави, неограничени
възможности за гражданския сектор предоставя инициативността и
надграждането на политиките, реализирани от законно избраните власти.

МЕТОДИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
В изпълнение на възложеното, екипът на изпълнителя се е придържал към
принципите и методите на интердисциплинарния анализ, наблюдения,
изследване на теоретични източници и документи, допълнени от емпирично
изследване, проучване на мнението на представители на бизнеса и на
опита на административни органи от системата на изпълнителната власт на
централно и местно ниво в България.
В първия етап от изпълнението екип от специалисти в областта на
международното право и международните отношения, експерти в областта
на юриспруденцията, институционалното устройство и администрацията
извършиха преглед и подбор на информация, релевантна към
изследваната проблематика.
Извършен бе анализ на действащите
стратегически документи на национално и регионално ниво, анализ на
правната рамка, регламентираща участието на гражданите и техни
сдружения в процеса на публични консултации, направен бе преглед на
европейската правна рамка и препоръките, свързани с гражданския
диалог, т. к. тези компоненти формулират спектъра в който следва да бъдат
разполагани мерките, които кандидатът предлага по настоящата
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изпълнявана дейност и в рамките на останалите обособени позиции от
поръчката.
Изготвеният
доклад
извежда
приоритетни
възможности,
които
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бизнеса и неговите сдружения за активно участие в процеса на
формиране, разработване и управление на политики, стратегически
документи и оперативни 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.
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
на анкетното проучване са използвани методите на онлайн анкетирането и
директни телефонни интервюта, като за целта са рекрутирани 17 анкетьори
с предходен опит в провеждани проучвания и обществени допитвания, които
са попълнили онлайн анкети и са включени в представената база данни.
Данните от проведеното анкетно проучване са подробно представени в
приложение към настоящия доклад.
Проучването е изпълнено по одобрена от възложителя методика, като
анализът на данните е многопланов и в хода на експертните обсъждания са
изведени критичните моменти в комуникацията между бизнеса и
администрацията в процеса на изготвяне на стратегически документи и са
набелязани слабостите, свързани с непознаване на правата и
възможностите на икономически активните субекти, гражданите и
гражданските сдружения в процеса на консултации, както и недостатъците
в работата на административните структури. Основната част от данните,
получени в рамките на анкетното проучване, са използвани в
разработването на настоящия доклад. Част от въпросите реферират към
проблематиката, обект на изследване в обособена позиция 2 и данните от
анкетното проучване са подробно анализирани в съответната разработка.
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Структура на участниците в анкетното проучване:
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96,80%

собственици на
предпиятия

96,8% от общия брой на участвалите в анкетата са собственици на
предприятия или управители на фирми. Останалите проценти от извадката
се разпределят между бизнес сдруженията (9,9%), граждански организации
/ неправителствени организации (9,9%) и обучителни структури (3,3%). Тъй
като въпросът дава възможност за повече от един отговор, общият сбор на
процентите надхвърля 100.

Структура на икономически активните субекти,
участвали в анкетното проучване
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Извършени са необходимите съпоставки с предходни тематично
обвързани проучвания („Приемственост и поколенчески различия в бизнес елитите на
Прехода“, Националния център за оценка на компетенциите при БСК, 2018 г.; проучване на
(БСК) за бизнес климата за 2018 г.; БТПП Проучване относно очакванията за бизнес климата
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за 2018 година - част от европейското изследване - Eurochambres economic survey, април
2019; Проучване за нагласите на бизнеса, извършено декември 2018 г. по поръчка на АИКБ;
проучване на Алфа Рисърч, март-април 2018 г. „Равнище Корпоративната социална
отговорност (КСО)“; Социологическо проучване на Института за стратегии и анализи по
поръчка на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
(ИАНМСП) – „Малките и средните фирми в България за икономическата среда и
въздействието на държавата върху бизнеса”; Изследване на предприемачеството и
перспективите за развитие на иновациите в МСП (2012—2013), по поръчка на ИАНМСП,
изготвен от Обединение ИНСАЙТ (НОЕМА ООД и СИГМА ХЕТ ООД), Годишни доклади за
състоянието на МСП и др.)

Извършено е проучване върху структурирането и дейността на 71
консултативни съвета, публикувани на Портала за консултативни съвети към
Министерски съвет www.saveti.government.bg като официален източник на
информация по темата. Разгледани са консултативните съвети, които
провеждат координация между гражданския сектор и изпълнителната власт
на национално равнище в процеса на формиране на политики. Не са
включени обществени съвети и други консултативни звена, които имат чисто
експертен или научен характер или са създадени да решават конкретни
задачи. Анализът не разглежда съветите с вътрешноведомствен характер.
Проучването на онлайн формите за граждански консултации е базирано
на Портала за обществени консултации към Министерски съвет.
На база на резултатите от проучването и прегледа на правната рамка е
изготвен анализ на потенциалните възможности за участие на гражданите и
техни сдружения в процеса на вземане на решения, изготвяне и обсъждане
на стратегически документи, рефериращи към Оперативните програми.
Анализът на възможностите за сътрудничество е ориентиран към
идентифицира категориите заинтересовани страни, определяне на тяхната
роля и на релевантни механизми за включването им в процеса на вземане
на решения и периметъра на компетенции.
В хода на работа бе извършен обстоен анализ на действащите
инструменти за обществени консултации и процедурите за подготовка на
Оперативните програми, съфинансирани със средства на ЕС.
Експертният екип на „Кей Ди Консултинг” ЕООД е използвал матричен подход
при анализа и оценката на обследваните документи, като е фокусирал
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор №
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вниманието върху отделни елементи, формиращи парадигмата на
ефективните отношения между институциите и гражданските структури, в
това число и организациите на бизнеса:
 идентифициране на субектите и групите субекти, които ще бъдат
засегнати пряко или косвено, положително или отрицателно от
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конкретните мерки в дадена област;
 определяне степента на въздействие върху всеки от отделните
икономически активни субекти и групи, върху процеса на
разработване, изпълнение и оценка на политиката;
 отчитане на степента на влияние на всяка от заинтересовани страни;
 оценка на действащите механизми за консултиране.
Настоящият анализ идентифицира проблеми и силни страни, свързани с
участието на бизнеса при формулиране на стратегически документи и
изработване на Оперативните програми. Изведени са препоръки за
подобряване на средата. Кандидатът е изготвил съпоставителен анализ на
проблемите и възможностите в процеса на консултации между бизнеса и
различни нива на изпълнителната власт и е отчетена специфика на процеса
по
съгласувано
вземане
на
решения,
а
именно
неговият
мултидисциплинарен характер.
Изготвеният анализ съответства напълно на целите, формулирани от
Възложителя в рамките на обявената обществена поръчка, а именно:
събирането и анализ на данни за процеса на взимане на решения и
участниците в него по отношение на формулиране на политики и
законодателство, свързано с бизнеса цели подпомагане на процеса по
включването на гражданите във формулирането и създаването на политики.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Участието на гражданите при вземане на решения е директно свързано с
прилагането на принципа на доброто управление. То води до по-голяма
прозрачност и отчетност на институциите. Активното привличане в процеса
на взимане на решения на различните участници отразява нагласите и
очакванията на гражданите към развитието на общността. То позволява
постигането на ясен и широк консенсус при дефинирането на целите и
мерките за изпълнението на съответните политики.
Визията за добро управление, основано на върховенството на правото,
гарантиращо основните права и свободи, създаващо благоприятни условия
за инициативите на гражданите и бизнеса и за отговорни, отчетни и
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор №
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включващи институции, от своя страна, определя смисъла и значението на
четирите основни принципа, формулирани в Бялата книга за европейско
управление, приета от Европейската комисия и имплементирана в
българското законодателство:
Page | 11 • публичност – открит и прозрачен процес за разработване и прилагане на
законодателството и публичните политики и гарантиране на достъпа до
информация в обществен интерес;
• отчетност – осигуряване на механизми и процедури за преглед и
наблюдение на законодателните процеси и процесите на вземане на
решения и за ефективното им изпълнение;
• обществено консултиране – установяване на правила и процедури за
предварително консултиране на проектите на нормативни актове и
стратегически документи с гражданите и заинтересованите страни;
• партньорство и участие – овластяване на гражданите да отправят петиции,
инициативи и предложения, да участват активно в работата на комисии,
комитети, работни групи, пленарни заседания и консултативни органи;
осъществяване на съвместни инициативи между институции и
неправителствени организации.
Един от недостатъците от прилагането на целия комплекс от дейности,
свързани с механизмите на гражданско участие е, че тези дейности водят до
известно забавяне при приемане на решения, това забавяне се компенсира
многократно от другите ползи. В последните години намалява общественото
доверие в институциите. По-прозрачния процес на вземане на решения и
възможността за включване на всички заинтересувани в процеса има
директно влияние за възвръщане на доверието.
Предимства: Откритият процес и възможността на всеки или на различни
групи да се включат при вземане на решения води до вземането под
внимание на различни гледни точки, а не само на гледните точки на
влиятелните групи и икономически лобита. По този начин се подобрява
качеството на правните актове, стратегически документи и изработваните
политики, защото институциите получават информация за различните
възможни ефекти, които дадено решение може да има, до която те иначе
не биха имали достъп.
Не на последно място, един от важните ефекти на участието на гражданите
е върху прилагането на взетите решение. Целта на различните политики и
закони е те да бъдат прилагани, след като бъдат приети.
Когато всички заинтересовани страни участват реално в изработването на
правилата, които трябва да се спазват, впоследствие тези правила не само
се прилагат по-ефективно, но и ще бъдат спазвани с по-голяма готовност.
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор №
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Държавните институции, от своя страна, трябва да бъдат отзивчиви, отворени
и отговорни, да предоставят качествени публични услуги за гражданите и
бизнеса. За да се гарантира ефективност в тяхната работа и качество на
предоставяните услуги (в които държавата все още е монополист), е
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различни начини, един от които е гражданският мониторинг.
Въпросите, свързани с гражданското участие (в това число на организации
на бизнеса), могат да бъдат разглеждани в две посоки. От една страна –
дали съществуващата нормативна и институционална среда дава
възможност за гражданско участие, а от друга страна – дали самите
граждани са готови и мотивирани да участват в обсъждането и вземането
на решения за публичните политики.
Необходимо условие за по‐голямата ангажираност на гражданите са
ясните и прозрачни правила и процедури за участие на гражданското
общество в процеса на вземане на решения. Това е валидно за всички
форми на гражданско участие – информирането на гражданите,
обществените консултации, съвместното вземане на решения в експертно‐
консултативни съвети, комисии и др. Тяхното нормално функциониране е
тясно свързано и с въпроса за легитимното представителство на гражданите.

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БИЗНЕСА
Важен елемент от системата на сътрудничество между институциите и
гражданските структури е да бъдат идентифицирани категориите
заинтересовани страни, да бъде определена тяхната роля и на базата на
това да бъдат формулирани релевантни механизми за включването им в
процеса на вземане на решения и последващата им реализация. От
правилното идентифициране на активните участници зависи успешното им
приобщаване в процеса на разработването на съответните документи и
политики.
Възможностите, предвидени в различни правни актове, за участие на
представители на гражданските структури, в това число и на сдружения на
бизнеса, в процеса на разработване, изпълнение и управление на политики,
стратегии и оперативни програми, нямат абсолютен характер.
Възможностите за включване на определени структури зависи от техните
цели, активност и експертиза.
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор №
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Целта на анализа на заинтересованите страни е да представи различни
опции, в рамките на разработването на устойчив и ефективен механизъм за
партньорство, за прилагане на траен модел на обществено участие, при
който идентифицирани заинтересовани страни, да бъдат включени активно
Page | 13 в целия процес по изготвяне и прилагане на съответните документи. Това е
свързано с изграждането на ефективни връзки между заинтересованите
страни и инструментариум, чрез който отделните групи да могат да
установяват бърза и ефективна комуникация с компетентните структури на
отговорните институции. Предоставените от институциите възможности за
обратна връзка допринасят за формиране на съпричастност от страна на
различните заинтересовани страни и тяхната идентификация с
разработения документ и предложените мерки.
Използваното в настоящата разработка понятието „заинтересовани страни“
обхваща две групи лица и организации, имащи пряко и косвено отношение
към проблематиката на разработвания документ (стратегия, политика,
нормативен акт и пр.):
 засегнати страни – върху живота и дейността на които мерките имат
пряко и косвено въздействие;
 заинтересовани страни – които имат интерес от сътрудничество и
капацитет за оказване на съдействие при изпълнението на проекта.
Възприетата дефиниция за „заинтересовани страни” е, че това са
организации, структури или личности, чиито интереси не само са
засегнати от извършването на дадени действия, но и които разполагат с
необходимия експертен потенциал да участват ефективно в
обсъжданията и прилагането на съответните актове.
Данните, получени в процеса на проведеното анкетно проучване сочат, че
100% от анкетираните се чувстват засегнати от стратегиите, мерките и
политиките, свързани с бизнеса. Преобладаващата част от отговорите
свидетелстват за усещане за негативно въздействие. Пренебрежително
малък процент от участниците оценяват въздействието на политиките,
свързани с бизнеса „донякъде положително”, но изцяло положителния ефект
не отчита нито един от участвалите в анкетата.
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Как оценявате въздействието на
политиките, свързани с бизнеса,
върху дейността на Вашата фирма
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Водещ принцип в процеса на обсъждане на всеки документ, в рамките на
обществени консултации под различна форма, следва да бъде
споделената отговорност. Той предполага освен добра информираност,
участие в обсъждания, формулиране на идеи, вземане на решения и в
крайна сметка – цялостно реализиране на плана, но и ясни правила за
поемане на отговорност от страна на заинтересованите страни. Този
подход гарантира стриктния баланс между правата на включените в
процеса заинтересовани страни и техните задължения за подкрепа в
рамките на целия процес.
Специфика на процеса на вземане на решения, в това число и
обществените
съгласувания,
като
техен
елемент,
е
неговият
мултидисциплинарен характер. В този смисъл всяка от заинтересованите
срани следва да бъде оценявана от гледна точка на нейния опит и експертен
потенциал в различни области, пряко или косвено свързани с
разработваната/обсъжданата политика или стратегия. Разбирането на тази
специфика дава възможност за значително разширяване на кръга от
заинтересовани страни, които биха могли да бъдат включени в различните
етапи от процеса на вземане на решение.
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Взаимодействие със структурите на гражданското общество, в това число и
организациите на бизнеса, следва да бъде регламентирано ясно от
функциите и правомощията на всяка от страните и да търси баланс между
представяните позиции от гледна точка на следните критерии:
 експертен потенциал;
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 представителност;
 балансирано представяне интересите на различни социални
общности: младежи, възрастни хора, хора в неравностойно
положение.
Анализът на заинтересованите страни има за цел както да идентифицира
основните групи, така и да установи техните конкретни интереси и да
дефинира техния потенциал. Този анализ е основен елемент от
стратегическото планиране и е предпоставка за ефективно партниране.
Важно е да се подчертае, че заинтересованите страни са различни във
всеки конкретен (частен) случай и зависят от контекста и спецификата на
съответната управленска задача, в рамките на която се конфигурира
даден консултативен орган.
Анализът на заинтересованите страни, който е представен в настоящия
доклад, представлява общоприложим механизъм за идентифициране на
потенциалните партньори от страна на институциите в процеса на
разработване, съгласуване и изпълнение на стратегически документи.
Подборът на заинтересованите страни включва:
 идентифициране на страните, които ще бъдат засегнати пряко или
косвено, положително или отрицателно от конкретните мерки;
 определяне степента на въздействие върху всеки от отделните
индивиди, групи, организации, върху процеса на разработване,
изпълнение и оценка на политиката;
 отчитане на степента на влияние на всяка от групите заинтересовани
страни;
 подбор на най-подходящите механизми за консултиране с тях, с цел
увеличаване на тяхната подкрепа и
минимизиране на тяхното
противопоставяне.
Принципите за подбор на заинтересованите страни имат универсален
характер и се прилагат както от страна на институциите при формиране на
различни консултативни органи, така биха могли да бъдат прилагани от
местните органи на властта при конституирането на различни органи за
обществени консултации. По отношение на организациите на бизнеса
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор №
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универсалните критерии относно заинтересованите страни се прилагат
равнопоставено, спрямо останалите сдружения на граждани.
При определянето на ролята на заинтересованите страни и последващото
Page | 16 им включване в процеса на вземане на решения, следва да бъдат отчитани
и показателите за групиране:
 очаквания на заинтересованите страни по отношение
на
средата и политиката;
 предварителни нагласи на групите към вероятни промени в
средата;
 възможните ползи за заинтересованите страни от включване на
техни приоритети във формулираните решения;
 кои интереси на заинтересованите страни се засягат от
реализацията на отделни мерки;
 взаимоотношения между заинтересованите страни;
 какви ресурси са в състояние или биха могли да мобилизират
заинтересованите страни в полза на планираните мерки;
След идентифициране на заинтересованите страни следва да бъдат
определени техни представители, които да вземат участие в предвидените
форми за консултиране. Това става чрез изработване и публично
оповестяване на ясни критерии и правила за участие.
Наличието на такива правила осигурява:
 равнопоставен достъп на всички заинтересовани страни до
консултативния процес;
 широко представяне на позициите на заинтересованите страни,
което осигурява високо ниво на ефективност на консултациите
и създава възможности за предотвратяване на конфликт с
непредставените страни;
 включване на представители, които имат достатъчно влияние,
висока степен на организираност или висок капацитет за
предоставяне на експертни становища;
 ефективно участие при формулирането на предложения по
консултираните въпроси.
Механизмът за сътрудничество следва да дефинира ясно етапите и
границите, в които могат да участват представителите на гражданските
структури:
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в предварителния етап: проучване на нагласи и очаквания,
обобщаване на доминиращи мнения на общността, експертни
наблюдения за сходен опит в други европейски държави, съвременни
научни постижения;
в процеса на обсъждане на вариантите за решения (чрез адекватни
осъществими и финансово измерими предложения);
в процеса на реализиране: чрез информационни и разяснителни
кампании,
доброволно
участие,
съпътстващи
инициативи,
популяризиране на ползите.

В доклад „Приемственост и поколенчески различия в бизнес елитите на
Прехода“ на ръководителя на Националния център за оценка на
компетенциите при БСК, представен през 2018 г. В рамките на научна
конференция "Мобилност на елитите на прехода" (1989-2017 г.) са
представени данни от международни изследвания и проучвания на БСК
относно предприемачеството в България. В доклада се посочва, че
предприемаческата среда в България е сравнително по-слабо развита
спрямо другите страни в преход. Изследванията показват, че се открояват
две категории предприемачи - движени от възможност или движени от
необходимост. Броят на движените от необходимост предприемачи,
съставлява около една-трета от общия брой предприемачи у нас, което е
твърде висока стойност в сравнение с много други държави.
В подхода на правене на бизнес се открояват също две групи предприемачи
– едните са малка (20%), но елитарна и енергична група с иновационноориентирани бизнеси, а другите са много по-голяма група от бизнеси, които
не се занимават с иновации и са насочени предимно към приспособяване
и оцеляване.
В анализа се посочва, че едва 20% от българските компании разполагат с
капацитет, необходимите познания и готовност да бъдат разпознати като
пълноправен партньор при формирането на стратегии в съответните
области на икономическия и обществен живот. Докладът реферира
мерките за подкрепа на бизнеса да бъдат ориентирани именно към този
делови сегмент. Втората препоръка е да се разпространи иновационната
култура сред втората група предприемачи и така да се разшири базата, от
която зависи международната конкурентоспособност на българската
икономика.
Като цяло, структурата на бизнеса в България се оценява като твърде
раздробена и маргинализирана. В доклада се посочва, че у нас са
регистрирани около 1 млн. фирми, но само 45% от тях имат някаква
икономическа
дейност.
Около
93%
от
активните
фирми
са
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микропредприятия (от 0 до 9 заети). Близо 6% са малките предприятия (от 10
до 49 наети), а броят на средните и големите предприятия (50 до 250 и над
250 заети) гравитира в рамките 1%.
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активност по отношение на предстоящи законодателни и административни
промени. От началото на 2019 г. БСК има изработени 29 становища,
декларации
и
предложения
относно
законодателни
промени,
административни решения или предстоящи форуми. КРИБ разработва и
предлага на вниманието на съответните органи конкретни предложения за
промени в закони, касаещи пряко работата на техните членове. Българската
търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо,
неправителствено
сдружение
за
подпомагане,
насърчаване,
представителство и защита на стопанските интереси на своите членове,
допринасящо за
развитието
на международното икономическо
сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна
интеграция на Р България. БТТП поддържа база данни "Внесени
законопроекти в НС, касаещи икономиката", чрез което способства за
повишаване на информираността на заинтересованите страни и
представители на бизнеса.
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през
1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално
равнище организация на българския бизнес. За 2019 г. асоциацията е
организирала множество форуми и е разработила становища, касаещи
работата на бизнеса в България, защитавайки интересите на своите членове
пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско
равнище. Организацията оказва влияние върху разработването на
нормативната база и върху политиките в икономическия сектор.
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е
учредена през 1995 г., като обединение на официално признатите за
представителни организации на работодателите в Република България.
Асоциацията има за цел да координира позициите на своите членове и да
съдейства за консолидиране, балансиране и единно представляване на
техните интереси на национално ниво. В сайта на организацията може да
се види информация за дейността й по отношение на застъпнически
дейност като разработени становища, участие във форуми, организирани
от институциите, както и участие в работата на множество консултативни
съвети.
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Съюзът
за
Стопанска
инициатива
(ССИ)
е
неправителствена
работодателска организация на фирмите от микро, малкия и среден
бизнес. ССИ е основан през 1989 г. от първите предприемачи в България с
цел насърчаване на стопанската инициатива и представителство на
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на индустриалните отношения. Мисията и целите на ССИ се реализират чрез
участие в законотворческия процес, участие в Националния съвет за
тристранно сътрудничество и във Висшия икономически съвет на страната,
представителство в комисии и комитети за наблюдение на оперативни
програми към съответните министерства, както и представителство в
общински съвети и комисии по региони.
ИАМСП организира множество форуми, на които представители на МСП
имат възможност да дискутират и да правят предложения за промени в
законодателни актове

ПРИНЦИПИ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ
Участието на гражданите и бизнеса чрез техните сдружения в процеса на
формиране на политики и на вземане на решения е условие за открито,
отговорно и ефективно управление. Създаването, приемането и
прилагането на управленски решения след и в условията на консултации и
сътрудничество с гражданския сектор е предпоставка за приемане на по‐
добри решения, отговарящи на обществения интерес.
В съответствие с Европейската конвенция за правата на човека и основните
свободи (ЕКПЧ) и съответната съдебна практика на Европейския съд по
правата на човека те изискват свобода на изразяването на мнение (член 10
от ЕКПЧ) и свобода на сдруженията (член 11 от ЕКПЧ).
За да се гарантира включването без дискриминация на приноса на
неправителствените организации в политическия процес на вземане на
решения, е необходимо създаването на благоприятна среда, а именно,
правова държава, подкрепа на основните демократични принципи,
политическа воля, благоприятно законодателство, ясни и точни процедури,
дългосрочна подкрепа и ресурси за устойчиво гражданско общество, както
и споделени пространства за диалог и сътрудничество. Тези условия
позволяват конструктивно сътрудничество между сдруженията на
гражданите и бизнеса и публичните органи, изградено върху взаимно
доверие и разбиране на демокрацията на участието.
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Основни принципи на гражданското участие:
Участие
Неправителствените организации (сдружения на бизнеса и гражданите)
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загрижени граждани. Това е принос от основно значение за политическия
процес на вземане на решения, който повишава качеството, разбирането и
приложимостта в по-далечна перспектива на политическите инициативи. За
този принцип е необходимо като предварително условие процесите на
участие да са отворени и достъпни, като се основават на съгласувани
параметри за участие.
Доверие
Отвореното демократично общество се основава на коректно
взаимодействие между участниците и отделните сектори. Въпреки че
неправителствените организации (сдруженията на бизнеса и гражданите) и
публичните органи имат различни роли, тяхната споделена цел за
подобряване на живота на хората може да бъде осъществена по
задоволителен начин само ако е основана на доверие, което предполага
прозрачност, зачитане и взаимна надеждност.
Отчетност и прозрачност
Работата за обществените интереси изисква откритост, отговорност, яснота
и отчетност от страна на неправителствените организации и на публичните
органи. Необходима е прозрачност на всички нива.
Независимост
Неправителствените организации (сдруженията на бизнеса и гражданите)
трябва да бъдат признати като свободни и независими организации по
отношение на техните цели, решения и дейности. Те имат правото да
действат независимо и да заемат позиции, различни от тези на органите, с
които принципно си сътрудничат. Съгласно действащото законодателство
акт за подобно признаване е регистрация в съответствие с разпоредбите на
ЗЮЛНЦ.
В проведеното анкетно проучване, в рамките на настоящото изследване, са
разработени поредица от взаимнообвързани въпроси, които целят на
идентифицират както опита на представителите на бизнеса и гражданските
структури от участие в консултативни процеси, така и тяхната
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информираност и оценка за функционирането на подобни структури на
гражданския диалог.
Интересна е съпоставката на отговорите, получени на въпроса дали
анкетирания или представител на неговата фирма или организация е
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Обратната е пропорцията при отговорите на въпроса, който цели да тества
готовността за участие в публичен диалог. Отговорите на въпроса, дали бихте
участвали лично или чрез свой представител в работата на консултативни или
обществени съвети по даден въпрос, се разпределят така:

Посочените отговори могат да се прегрупират в съответствие с нагласата за
участие в консултативния процес така:
 Положителна нагласа – 74%
 Отрицателна нагласа – 26%
Тези данни дават основание да бъде направен извода за все още
сравнително голям потенциал за развитие на ефективен граждански диалог
на принципа на ясни правила и процедури.
Данните от анкетното проучване сочат, че досегашният опит на участниците
в допитването е свързан основно с две форми на публичен диалог:
обществено обсъждане и работни срещи.
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В какви форми на публичен диалог сте участвали
консултативни органи на
местно ниво
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9,90%
31,90%

анкетни проучвания
14,40%
7,70%

22%

работни групи за изготвяне
на стратегически
документи
тематични работни групи за
изготвяне на ОП
работни срещи

Интересна е съпоставката с контролен въпрос на друг елемент от анкетното
проучване. Той цели да изяви конкретните интереси на бизнеса и неговите
организации от форми на граждански диалог, които се възприемат като
престижни и към които има реален интерес за участие.

В какви форми на граждански диалог бихте се включили

20,90%
консултативни органи на
местно ниво
72,60%

анкетни проучвания

РГ за разработване на
стратегически документи

72,60%

44%
39,60%
50,60%

РГ за разработване на
оперативни програми
работни срещи
обществени обсъждания

Общият сбор на процентите превишава 100, т. к. въпросът допуска повече от
един отговор. Прави впечатление, че най-слабо като интерес за участие се
оценяват обществените обсъждания. Следва да бъде подчертан и друг факт,
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а именно, че всички анкетирани са посочили, че са готови да участват в
повече от една от изброените във въпросника форми на граждански диалог.
Високите резултати на отговора „анкетно проучване”, следва да се
възприема с известна резерва, тъй като е преобладаващ в преките
Page | 23 интервюта и е свързан по-скоро с толерантност към анкетиращия, отколкото
с реална оценка на желанието.
14,1% от анкетираните са посочили, че предпочитат да участват в други
форми на обществен диалог, като предоставяне на писмени становища
или участие в постоянни комисии към общините.
Конкретните механизми и форми на гражданско участие в процесите на
обсъждане и вземане на решения са подробно разгледани в отделен
доклад, в изпълнение на ОП3 от настоящата поръчка.
Въпреки че формите на участието на гражданите могат да са
разнообразни, тяхното функциониране на различни нива на политическата
система е условие за нейната демократичност и легитимност.
За да бъде гражданското участие ефективно, са необходими множество
предпоставки, първата от които е политическа воля, водеща към
осигуряването
на
необходимите
законови,
административни,
организационни и финансови гаранции за достъп на гражданите до
формулирането, изпълнението, мониторинга и оценката на публичните
политики и по този начин – до реалното им участие във вземането на решения
по тях.
Въпрос 13 от проведеното анкетно проучване „Какви според вас са
основните проблеми и трудности, свързани с участието на бизнеса при
формулиране на стратегически документи и изработване на оперативни
програми, свързани с бизнеса?“ събира интересни мнения, свързани с
оценката на диалогичността на институциите. Получените отговори могат да
бъдат видени в приложената към настоящия доклад подробна информация
за проучването. Изразените становища могат да бъдат групирани в три
основни групи:


оценка на активността на институциите за привличане на
представители на бизнеса и техни сдружения към процесите на
разработване на стратегически документи: „връзката на бизнеса с
институциите става с връзки»,
„няма комуникация и яснота за
отворените програми», „Пълно игнориране на експертни становища»,
„малка прозрачност и адекватна обратна връзка с бизнеса», „Липса
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на информация», „усложнени процедури, няма възможност за
участие пряко», „Основният проблем е, че администрацията гледа на
бизнеса като на враг или като на възможност за рекет», „Никое
ведомство или община не контактува официално с бизнеса. Всички
контакти са неформални.», „Не може да има трудности процес, който
не съществува.», „Най-големият проблем е в това, че никой не се
интересува от мнението на бизнеса.“, „Основният проблем е, че тези
документи се изработват от експерти, които нямат реална представа
от проблемите на бизнеса.“, основният проблем е, че никой не се
допитва до бизнеса. Вземат се някакви решения и след това се харчат
пари, за да ни убедят колко е полезно решението. Вижте какво става с
Наредба 18.“, „Основният проблем е, че бизнеса не се търси, когато
се пишат документите, а след това - за изпълнението.», „много са»,
«Експертите по администрациите не познават работата на бизнеса. Те
самите не са наясно кои въпроси ни касаят и кои - не. Обикновено
изпращат писма за срещи с министри, на които нищо не се случва.»,
„мнението на бизнеса рядко се взема предвид»
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оценки по отношение на сдруженията на бизнеса, които
представляват самия бизнес в рамките на процедурите по изготвяне
на стратегически документи: «По тези обсъждания винаги ходят някакви
чантаджии от никому неизвестни сдружения.“, “Основният проблем е,
че представители на фирми не могат да участват като частни лица, а
могат само като членове на сдружения.“, „За съжаление
бизнесмените нямат особено доверие към сдруженията.“,
„Обикновено администрацията не е добре подготвена по въпросите,
за които иска мнение от бизнеса. Обикновено се оформят два
враждуващи лагера и администрацията не взема предвид дори
добрите предложения.“, „За партньори на администрацията са
припознати сдружения, за които самата администрация не може да
прецени доколко са реални и доколко фиктивни. Така на практика
бизнеса уж участва в обсъжданията, но на практика участват някакви
функционери, които дори не информират членовете на
сдруженията.“



Третата група мнения са свързани с липсата на готовност и желание
от страна на бизнеса да вземе участие в разработването на
стратегически документи: „Бизнеса не е склонен да участва в
работата на сдружения, а те са единствените, които могат да
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изразяват мнението на бизнеса.» , «Правенето на бизнес е вече
толкова трудно, че на никой, който реално работи не му остава време
да се занимава и с работата на администрацията. Те нали затова
получават заплати. И това ваше проучване е губене на време, ама
бяхте убедителни.», «Бизнеса е затрупан от непрекъснато възникващи
изисквания и на никого от колегите не му остава време за обществена
работа.», «Най-важният проблем е, че това са процеси, които траят
много дълго и никой не може да си зареже бизнеса, за да се
занимава сериозно с писане на документи.», «Бизнеса не мисля, че
гледа с добро око на подобни възможности. Обикновено
представителите на бизнеса не проявяват активност.», «Фирмите не са
склонни да участват, защото винаги ще се намери някой да ги обвини
в заинтересованост и да ги оплюе.», «Разработването на тези
документи е сложен процес и изисква много време и усилия.»,
«Фирмите биха участвали, ако се обявява какво предстои и има срок
да изпращане на предложения или ако правят някакви смислени
проучвания.», «Няма реални начини за участие на бизнеса - или губят
времето на хората, или поставят за обсъждане незначителни въпроси,
а всичко останало е "от Брюксел".», «Фирмите, които активно участват в
подобни срещи, защитават своите интереси, а не на бизнеса като
цяло.», «Не мисля, че бизнеса може да участва», «Не мисля, че бизнеса
участва по някакъв начин в разработването им.»
(при цитиране на мненията е запазен правописа на авторите)

СПЕЦИФИКА НА ФОРМИРАНЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ
В настоящия анализ е отделено внимание на процеса на създаване на
публични политики, тъй като те са едната от сферите, в които съгласно
заданието, следва да бъдат откроени възможностите за участие на бизнеса,
чрез неговите сдружения. Доколкото процедурите по разработване на
публични политики следват общовъзприетите правила за разработване на
стратегически документи, тук са откроени някои специфики, доколкото
политиките представляват по своята същност стратегически документи от
хоризонтален тип.
Един от проблемите в процеса е, че участниците в процеса на формиране
на публичните политики не участват съразмерно и пълноценно в
различните фази на изработването им, което води до проблеми при
последващата реализация.
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Верни на европейската институционална традиция, българските
изследователи, политици, активисти и висши администратори все още
подценяват и избягват да анализират задълбочено проблемите на
публичните политики.
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представителството”, но все още на национално ниво липсва задълбочен
анализ защо добрите намерения на политическия, икономически и
административен елит не се реализират и кое води до провала на публични
политики, стратегии и институции и неизпълнението на нормативни актове.

Два от въпросите в проведеното анкетно проучване са насочени към оценка
на политиките, свързани с бизнеса – на местно и на национално ниво. И на
двете нива оценката за ефективността на прилаганите политики е
задоволителна.
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Как бихте оценили политиките,
насочени към подкрепа на бизнеса?
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Проведеното в рамките на настоящото изследване анкетно проучване
тества нагласите относно мерките, чиято ефективност би се отразила
положително на дейността на икономически активните субекти (бизнеса и
неговите сдружения).
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Кои от изброените мерки в подкрепа на бизнеса
намирате за значими?
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В предложените опции за отговори в рамките на проведеното анкетно
проучване, екипът на изпълнителя е добавил и фактори, които не са
обвързани със стратегически документи на национално и регионално ниво,
но отговорите са индикативни за тяхната значимост за бизнеса. Обстоен
анализ на оценките на анкетираните би дал добра база за предложения
относно приоритизирането на целите в стратегически документи в
следващия планов период.
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Приоритетни фактори за насърчаването на бизнеса
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Особен аспект на анализ са данните за значението, което бизнеса придава
на реформата в съдебната система (която е един от националните
приоритети) и реформата в образованието, която се осмисля като важен
фактор за просперитета на бизнеса, но на национално ниво не е
съпроводена с ефективни действия.
Важно е също така да бъде отбелязано, че усещането за несигурност се
подчертава от данните по три от възможните отговори: икономическа
несигурност, политическа стабилност, корупция, сив сектор.
Слабото значение, което бизнеса придава на проблема с ефективността
на публичните институции е индикатор за слабото доверие към тях по
принцип.
Според проучване, проведено през декември 2018 г. от БСК най-високо в
рейтинга на институциите са оценени омбудсманът и президентската
институция, а с най-ниска степен на одобрение от фирмите е съдебната
власт и Народното събрание. Едва 31 на сто подкрепят увеличението на
максималния осигурителен доход, 77 на сто не одобряват въвеждането на
квоти за наемане на хора с трайни увреждания, 76 на сто не одобряват
промените в Наредбата за касовите апарати. Две трети от анкетираните не
проявят интерес към ЗОП.
В настоящото проучване респондентите определят като „средно“ доверието
си в институциите, в контекста на подкрепата за бизнеса.
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Широко разпространена практика в България на национално, а и на местно
ниво е политиките да се формират предимно в администрацията, във
вътрешни или външни експертни звена, в тесни кръгове от още по-тесни
специалисти.
Стратегиите и програмите се превръщат в консултативни инструменти,
които генерират и аргументират идеи, алтернативи за развитие на дадени
сектори или определени дейности. Оттук и следва, че те няма да имат
задължителен, а препоръчителен характер, като по този начин в известна
степен се компрометира връзката със стратегическото управление в
публичния сектор. Ако приемем факта, че политиките и стратегиите не се
изпълняват и не постигат мисията си, преди да започнем да търсим и
разкриваме точните причини за това, правим още няколко уточнения.
Веднъж формирани, политиките често не се изпълняват или не постигат
мисията си, поради:
 лоша формулировка на цели и приоритети;
 непредвидени трудности и противници;
 склонност да се актуализират/подменят целите в движение;
 липса на стимули за субектите, ангажирани за прилагането им.
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Нерядко при формирането на политиките – т.е. при отразяването им в
стратегически, програмни и нормативни документи, експертните звена,
ангажирани с тяхното провеждане, отчитане и контрол, се трансформират
в структури. Тази функция подменя основната им задача, а именно да
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или действия, независимо дали тези звена са част от администрацията,
допълнени от външни специалисти или изцяло съставени от лидери на
мнения.
Процес на формиране на публични политики
Обществените консултации като част от процеса по разработване на
политики на местно и национално ниво и нормативни документи са
съществен елемент от доброто управление. Възможността на гражданите
(респективно бизнеса чрез неговите сдружения) да участват в обсъждането
и вземането на решения по значими за живота им въпроси е сред основните
права, признато както на национално, така и на европейско ниво.
Конституцията
на
Република
България,
Европейската
комисия,
Венецианската комисия, Съветът на Европа, Конгресът на местните и
регионални власти, Европейската харта на местното самоуправление са
сред основните, регламентиращи това право.
В световната практика консултативните съвети са сред най‐често срещаните
форми за координация между различните институции и за провеждане на
диалог между различните заинтересовани страни.
В България този формат е широко разпространен. В резултат на настоящото
проучване са идентифицирани 71 междуведомствени консултативни съвети,
създадени като постоянно действащи звена. Те трябва да консултират
изпълнителната власт в изработването и осъществяването на политики.
Практиката обаче показва, че част от съветите не работят, а за други трудно
би могло да се намери каквато и да е информация за свършената работа.
НОРМАТИВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА СЪЗДАВАНЕ,
ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИТЕ
Участието на гражданските организации и тези на бизнеса в процесите на
създаване, изпълнение и мониторинг на политиките е регламентирано в
основни документи на ниво ЕС, както и пакет от правни актове на
национално и местно ниво. В процеса на разработване на настоящия
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документ е извършен и преглед на стратегически документи на национално,
регионално и местно ниво.
Европейска правна рамка
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Понятието гражданско участие на местно ниво е възприето и се използва в
редица европейски стратегически документа, основните от които са :
 Европейска харта за местното самоуправление /ЕХМС/, приета от
Съвета на Европа през 1985г.;
 Конвенцията за достъп до информация, обществено участие в
процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по
проблемите на околната среда /Аархуска конвенция/, приета през
1998г.;
 Бяла книга за европейското управление/Бяла книга/, приета от
Европейската комисия през 2001г.;
 Препоръка № 19 от 2001 г. На Съвета на Европа, приета чрез Съвета на
министрите при СЕ;
 Кодекс на добрите практики/Кодекса/, приет от Международната
конференция на НПО при Съвета на Европа през 2008г;
 Стратегията за иновации и добро управление от 2007 г. На Съвета на
Европа.
Необходимостта от участието на граждани и неправителствени организации
(в това число и на бизнеса) в процесите на вземане на решения е изрично
регламентирано не само в конституциите и законите на развитите
европейски демокрации, но и в международни актове на Съвета на Европа
и Европейския съюз. Според Съвета на Европа „участието на гражданите е в
самото сърце на идеята за демокрация“ (Препоръка за участие на
гражданите, Rec (2001) 19, 6 декември 2001 г.). Европейският съюз счита, че
„демокрацията се основава на това хората да могат да вземат участие в
обществения дебат“ (Бяла книга за европейско управление, COM (2001) 428).
Един от основополагащите принципи на ЕС – партньорството, се базира на
консултиране и участие.
Според чл. 11 от Договора за Европейската общност „Институциите
поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителните
организации и гражданското общество. С цел да осигури съгласуваност и
прозрачност на дейността на Съюза, Комисията провежда широки
консултации със заинтересованите страни“.
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Неправителствените организации и гражданско общество допринасят в най‐
голяма степен за осъществяването на демокрацията и правата на човека.
Основните дейности на неправителствените организации са съсредоточени
върху социалната справедливост, правата на човека, демокрацията и
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работят за подобряване на живота на хората.
В своята Препоръка Rec(2007)14 от октомври 2009 г. Комитетът на министрите
на Съвета на Европа призна „значителния принос на неправителствените
организации за развитието и осъществяването на демокрацията и правата
на човека, по-специално чрез повишаване на осведомеността на
гражданите, участие в социалния живот и отчетност от страна на публичните
органи“.
На заседанието на Форума на Съвета на Европа за бъдещето на
демокрацията през юни 2007 г. в Швеция участниците отправиха призив към
Конференцията на международните неправителствени организации
(МНПО) към Съвета на Европа за изготвяне на Кодекс на добрите практики
за гражданско участие, който да покрива теми като механизмите за участие
на неправителствените организации при вземането на решения и
участието на гражданското общество в публичните политики. На
конференцията е разработен Кодексът на добри практики за гражданско
участие, който покрива механизмите за участие на неправителствените
организации при вземането на решения и участието на гражданското
общество в публичните политики.
Основната цел на Кодекса на добрите практики за гражданско участие е да
допринесе за създаването на благоприятна среда за неправителствените
организации в държавите-членки на Съвета на Европа и в Беларус чрез
определяне, на европейско ниво, на набор от общи принципи, насоки,
инструменти и механизми за гражданско участие в политическия процес на
вземане на решения. Предвижда се Кодексът да се прилага на местно,
регионално и национално ниво.
През септември 2017 г. Съветът на Европа прие Насоки за гражданското
участие в процеса на вземане на политически решения. Насоките
очертават основните принципи за насърчаване на диалога и
сътрудничеството между гражданското общество и носителите на властта.
По отношение на консултациите като форма на гражданско участие се
посочва, че събирането на различни гледни точки и мнения по определени
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политики и теми следва да е част от официална процедура, протичаща чрез
различни методи и инструменти като срещи, публични изслушвания, фокус
групи, проучвания, въпросници и дигитални средства. Редом с това се
поставя и акцент върху ангажимента на публичните органи да предоставят
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консултации. Насоките подчертават и че ефективното и пълноценно
гражданско участие може да бъде постигнато само когато е налице
подходяща среда за това, включваща писмените нормативни правила и
прилагането им на практика.
От ключово значение в тази посока е представителите на местната власт да
познават добре механизмите, добрите стандарти и техники за организиране
на успешни консултации.
Прилагането на различни методи и подходи е важно с оглед включването на
широк кръг заинтересовани страни в процесите на вземане на решения и
осигуряването на публичност и прозрачност в действията на
администрацията.
Правото на гражданите да участват в изработването на нормативни актове е
утвърдено както в международни документи, така и в националното право.
Според Кодекса на добрите практики на гражданско участие в процеса на
вземане на решения, одобрен от Съвета на Европа, участието в обществени
консултации е една от формите на гражданското участие. По този начин
гражданите и гражданските организации могат да заявят активна позиция, да
предложат алтернативни решения, да отправят препоръки до институциите.
Проектът на нормативния акт следва да се приема след консултиране с
гражданите и организациите. Това е гаранция, че в него е отразен
действително общественият, а не частният интерес на една малка група със
силно лоби.
В изданието са изведени ключови моменти, които е необходимо да бъдат
съобразени при различните видове консултиране, дават отговори на
възможните въпроси, свързани с организирането и провеждането на
обществените консултации. Наред с това, ръководството е предназначено
за ползване и от страна на самите граждани и граждански организации
като участници в процесите на консултиране. Разработеният материал е
възможност за подобряване на взаимодействието между структурите на
гражданското общество и органите на местна власт, както и за повишаване
качеството на гражданското участие в обсъждане и приемане на
стратегически документи и решения по теми, важни за общността.
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В посочените документи няма легално определение на понятието
гражданско участие, но те посочват характерните белезите, с които се
отличава гражданското участие на местно ниво.
Според Европейска харта за местното самоуправление (ЕХМС), един от
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бъде признат във вътрешното законодателство и, доколкото това е възможно,
в Конституцията. Правото на местните власти да управляват не накърнява
възможността да се прибягва до събрания на гражданите, до референдуми
или до всяка друга форма на пряко участие на гражданите,
когато това е позволено от закона. В чл. 5 от ЕХМС се въвежда и изискването
при всяка промяна на местните териториални граници да се извършва
консултация със заинтересованите местни общности и когато законът го
допуска да се извършва референдум.
Гражданското участие може да се упражнява както от самия гражданин,
така и от сдружения, представящи интересите на големи групи от хора,
различни от политическите формирования.
Кодексът обръща внимание на приноса на организираното гражданско
общество в демократичния процес, но е фокусиран и прилаган и при
прякото гражданското участие, т.е. това на отделните личности.
На първо място е необходимо при опосреденото участие на гражданите
чрез изразяване волята им от НПО – да е налична добра среда за работата
на НПО. Тя отговаря на следните критерии: свобода на изразяването на
мнение (член 10 от ЕКПЧ), свобода на сдружаване (член 11 от ЕКПЧ),
действаща правова държава, която гарантира и спазва демократичните
принципи. Гражданското участие следва да бъде основано на
съществуващите четири степенувани нива на участие: информация,
консултация, диалог и партньорство.
Аархуската конвенция задава поведението на държавните органи като им
вменява задължение да гарантират правото на достъп до информация,
участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие относно
проблемите на околната среда. Отделно от това като производно
задължение всяка от страните трябва да направи необходимото, за да стане
възможно все повече информация да бъде на разположение чрез
електронни бази данни пред широката общественост. Конвенцията
задължава ратифициралите я страни да обезпечат условия за участие на
гражданите в процеса на изработване на планове, програми и политики,
релевантни към тематиката на околната среда. В допълнение, държавите
трябва да дадат гаранции за публичност и обществено участие при
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приемане на нормативни актове, включително и чрез започване на
консултации на достатъчно ранен етап, като гарантират, че:
 Сроковете за изразяване на мнения ще бъдат достатъчни за ефективно
участие,
 Проектодокументите ще бъдат публични;
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 На обществеността ще бъде дадена възможност да прави коментари
и предложения,
 Резултатите от консултациите ще бъдат взети под внимание при
съществуващите възможности.
През 2001 г. Съветът на Европа приема Препоръка 13 на Съвета на
министрите към държавите-членки на СЕ за участие на гражданите в местния
обществен живот. В нея се акцентува на намалялото ниво на доверие на
хората към избираните от тях институции и се излиза с предписание за поактивно поведение на държавните институции спрямо участието на
гражданите. Принципите на тази политика на участието се базират на:
 Получаване на ясна и разбираема информация от гражданите с цел
упражняване правото им на глас при вземането на решения,
 Признаване на ролята на сдруженията и гражданските организации
като ключови партньори в развитието на културата на участието.
Според Бялата книга за европейско управление, приета от Европейската
комисия, ЕС следва да се стреми към по-голямо участие на гражданите
при по-ефективно определяне на политиките и изработването на
законодателството, ангажираност в дебата за управление. Бялата книга
въвежда основните принципи за доброто управление – откритост, участие,
отчетност, ефективност и последователност. Този документ обръща
внимание и на въпроса за структуриран канал за обратна връзка, критики и
протести. В него се отбелязва и принципът, че желаещите прозрачност
трябва също да са прозрачни.
За целта Комисията се ангажира с онлайн информация за подготовка на
определени политики през всички етапи на вземане на решения. Целта е да
се търси по-силно взаимодействие с регионалните и местните власти и
гражданското общество.
Държавите-членки от своя страна носят основната отговорност за:
 Създаване на по-систематичен диалог на ранен етап във
формирането на политики с представители на регионалните и
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местните власти от страна на гражданите чрез националните и
европейско признати форми на сдружаване;
По-голяма гъвкавост в това как законодателството на ЕС може да
се прилага по начин, който отчита регионалните и местните
условия;
Създаване и публикуване на минимални стандарти за
консултации по политиката на ЕС;
Установяване на партньорски споразумения, които надхвърлят
минималните стандарти в определени области, които да
ангажират Комисията за допълнителна консултация в замяна на
повече гаранции за отвореността и представителството на
консултираните организации.

През годината на приемане на България в ЕС, 2007г., е приета Стратегия за
иновации и добро управление на местно ниво от Съвета на Европа
(Стратегията). В нея е заложена основна цел, а именно да мобилизира и
стимулира държавите с действията си на национално и местно ниво да
подобрят нивото на публични услуги. По този начин гражданите на всички
европейски страни ще се ползват от добро и демократично местно
управление посредством ангажирането им в обществения живот и
провеждането на политики, съответстващи на законно обоснованите техни
очаквания.
Гражданското участие също заема важно място в Лисабонския договор. Дял
II от Договора (Демократичните принципи) подчертава принципа на
представителната демокрация и участие (т.е. съответно ролята на
гражданите) във функцията на Съюза. Що се отнася до последното,
Договорът задължава институциите на ЕС да участват в консултации и да
поддържат открит и прозрачен диалог с гражданите. Договорът налага
особена отговорност на Европейската комисия във връзка с това. Може да
бъде направено разграничение между два типа участие – вертикално и
хоризонтално.
Гражданското участие по вертикала се отнася до взаимоотношенията
между държавата и нейните органи и гражданите. Хоризонталното участие
се отнася до сътрудничеството на всички видове групи и граждани с цел
постигане на техните собствени общи цели на ниво ЕС.
Спазването на скрепените в стратегическите документи принципи би
следвало да промени подхода на институциите при формирането на
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политики и приемане на нормативни актове в посока към отчитане на
потребностите на гражданите и въвличането им все по-активно в
консултативен процес.
Цитираните документи на ниво ЕС имат стратегически характер. Слабост на
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характер. Нарушаването на принципите, скрепени в тях им не би довело до
недействителност на приетите на национално и местно ниво политики и
нормативни текстове, не би предизвикало и санкции за неспазилите ги
страни, което отслабва влиянието и вярата на гражданите в по-младите
демокрации в гражданското участие.
Във времето, когато Европа преосмисля същността си и иска да се отърси
от бюрократичното изражение единственият възможен път е да даде повече
пряк достъп на гражданите до участие във формирането на политики и етапи
от приемането на нормативни актове. Един от възможните начини е
засилването на гражданското участие на местно ниво, чрез което ще се
възвърне усещането за реално включване на хората при разрешаване на
проблеми, близки до ежедневието им. Гражданското участие на
национално и местно ниво води до повече вяра в институциите с по-малко
тяхно административно усилие.
Национална правна рамка
В действащата българска конституция се признава правото на
гражданите да отправят предложения и петиции до държавните органи, както
и да подават жалби.
Законодателството доразвива способите за гражданско участие, но
не обединява в един акт специфичните начини на гражданско участие на
местно ниво, сред които са установените местен референдум, местна
гражданска инициатива и общо събрание на населението.
В законодателния процес на национално ниво освен голямата
нетрайност на актовете, предопределена от честите изменения и
допълнения, проблемите са поне в четири направления. Първото трябва да
се отнесе към законодателната техника и касае трудностите при търсене на
пълна синхронизация между духа и буквата на нормативния акт. Общите
принципи и ценности, които трябва да се регламентират, често не могат да
се разгърнат изчерпателно в самия акт. Особено показателни са случаи, в
които трябва да се изброяват изключения от общите правила – това
обикновено са казуси от практиката, но именно в прецизирането им е
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рискът от потенциални възможности за злоупотреби и компрометиране на
генералните принципи и ценности.
От друга страна, администрацията и експертите, които се занимават
с изработването на дадена правна материя, най-добре познават детайлите
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субективно и избирателно при прилагането й.
Извън систематизацията на обединителен закон остават способите на
гражданско участие чрез присъствие и участие на гражданите на заседания
на общинския съвет, в процедурите на обсъждане и приемане на
общинския бюджет, разписаната обща способност на гражданите да
участват в изработването на закони чрез обществени консултации, както и
чрез отправянето на предложения за промени на законодателството. Важна
и развита както в закон, така и в нормативен акт с по-нисък ранг, е
посредническата роля на омбудсмана /обществения посредник на местно
ниво/ при отчитане гласа на гражданите и защита на интересите им, но тук
по-скоро се поставя акцент на посредническата роля на последния,
отколкото пряката възможност за гражданско участие. Като вторична,
неотчитаща предварително волята на местните общности, а гарантираща
защита на вече засегнат техен интерес, е възможността за гражданска
активност чрез обжалване по административен и съдебен ред актовете на
администрацията.
Конституция на Република България – предвижда като основно право на
гражданите да отправят жалби, предложения и петиции до държавните
органи (чл. 45 КРБ). Процедурата, по която се извършва това, е уредена в
законодателството.
Ангажиментът на националните и местни власти за включване на
гражданите във вземането на решения е проявление на задължението им да
създават необходимите условия за реализиране това основно право на
гражданите. То е основополагащо за връзката между управляващи и
управлявани, която се осъществява и в хода на обществено консултиране.
Ето и основните положения, които на законодателно ниво уреждат
включването на гражданите в процесите на вземане на решения.
Закон за нормативните актове (ЗНА)
От ноември 2016 г. са в сила измененията в Закона за нормативните актове
(ДВ бр. 34, 2016 г.), с които се поставиха по-сериозни изисквания към
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обществените консултации и се въведе оценката на въздействието
(предварителна и последваща) на нормативните актове.
Измененията регламентират:
 провеждане на обществени консултации с гражданите и
юридическите лица още в процеса на изработване на проекта на
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нормативен акт (чл. 26, ал. 2 ЗНА);
 задължително извършване на предварителна и последваща оценка на
въздействието на акта и публично обсъждане на оценката (чл. 18а и чл.
18б ЗНА);
 удължаване на срока за предложения и становища по проектите,
публикувани за обществени консултации и по оценките на
въздействието от 14 на 30 дни.
В ЗНА (чл. 18) се съдържа принципната възможност за гражданите и
юридическите лица да правят предложения за усъвършенстване на
законодателството. Тези предложения се отправят до институцията, която има
правото да издаде нормативния акт, или до институция с право на
законодателна инициатива.
В национален контекст това са: Народното събрание (всеки народен
представител има право на законодателна инициатива), Министерския
съвет (за упражняване на законодателна инициатива или за приемане на
административни нормативни актове) и министрите (за приемане на
административни нормативни актове).
В местната власт това са общинският съвет (приемане на правилници и
наредби) и общинските съветници (с право на инициатива).
Предложенията за промени в законите могат да бъдат адресирани до
председателя на Народното събрание, както и до ресорните
парламентарни комисии.
Освен в рамките на обществените консултации гражданите и
организациите могат да участват в изработването на нормативни и
политически актове, като непосредствено правят предложения за тяхното
приемане до компетентните институции. Тази възможност е предвидена в
Кодекса на добрите практики на гражданско участие, а като основно право
е гарантирано в Конституцията, Закона за нормативните актове и
Административно-процесуалния кодекс (АПК).
Именно поради разпоредбите на ЗНА, в настоящия доклад са разгледани и
елементи от оценката на въздействието на нормативните актове, като
възможност за включване на граждани, бизнеса и техните сдружения в
процеса.
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Административно-процесуален кодекс
Някои публикации се позовават на текст от Чл. 107, ал. (3) от АПК:
„Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и
дейността на органите по ал. 1 или за решаване на други въпроси в рамките
Page | 41 на компетентността на тези органи.“ Погрешно е обаче да се смята, че
текстът на алинеята може да бъде разглеждан извън цялостната система и
духа на закона. Пълният текст на чл. 107 посочва, че „по реда на тази глава се
разглеждат предложенията и сигналите, подадени до административни
органи, както и до други органи, които осъществяват публичноправни
функции.“ и (2) „Тази глава не се прилага за предложенията и сигналите, за
чието разглеждане и решаване в закон е предвиден друг ред.“ Важно е да
бъде отбелязано, че предложенията по реда на АПК имат дефиниран в
закона обхват, имат за предмет административни актове, които са издадени
в нарушение на закона и се прилагат за административните производства
пред всички органи на Република България, доколкото със закон не е
установено друго. Разпоредбите на кодекса не се прилагат за актовете на
Народното събрание и на Президента на Републиката, за актове, с които се
упражнява законодателна инициатива, за правни актове, с които се създават
права или задължения за органи или организации, подчинени на органа,
издал акта, освен ако с тях се засягат права, свободи или законни интереси
на граждани или юридически лица.
Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
На местно ниво е предвидена законова възможност гражданите и
юридическите лица да внасят писмени предложения и становища в
комисиите на общинския съвет (чл. 49, ЗМСМА). Тези предложения могат да
бъдат както за приемането от общинския съвет на нормативни актове
(правилници, наредби), така и за стратегически и политически документи.
Чл. 17, ал. 1 от ЗМСМА гласи: „Местното самоуправление се изразява в
правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да
решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът
е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:
1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси,
данъци и такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината и на населените
места в нея;
3. образованието;
4. здравеопазването;
5. културата;
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6. благоустрояването и комуналните дейности;
7. социалните услуги;
8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните
ресурси;
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паметници;
10. развитието на спорта, отдиха и туризма.”
В закона изрично се посочва, че гражданите имат право „да се изказват, да
отправят питания, становища и предложения” по всички въпроси, които са в
компетентността на кмета и общинския съвет (чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА). В този
смисъл, обществени обсъждания и консултации на местно ниво могат да се
организират по широк кръг теми и въпроси, в зависимост от спецификата
на съответната община / район / кметство и приоритетите на местната
общност.
Наред със ЗМСМА и ЗНА, други закони също регламентират ангажименти
на местната власт, свързани с провеждането на обществени консултации
по определени поводи:
На местно ниво гражданите могат да участват в заседанията на общинския
съвет и неговите комисии. Според предвиденото в Закона за местното
самоуправление и местната администрация (чл. 28), заседанията на
общинския съвет и на неговите комисии са открити. Само по изключение
общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.
Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на
неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. Нещо
повече – гражданите имат право да се изказват, да отправят питания,
становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета
или общинската администрация, представляващи обществен интерес.
Гражданите могат и да получават отговори от институциите на местната
власт по ред, начин и в срок, определени в правилника за организация на
общинския съвет.
Важна форма на гражданско участие на местно ниво е участието в
обсъждането на общинските бюджети. Участието може да се осъществи в
три етапа:
 Гражданите и местната общност могат да се включат при изготвянето
на проектобюджета на общината. Те могат да правят предложения за
включване на отделни пера в проектобюджета. Това става чрез
организиране на консултации, срещи и публични обсъждания с
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гражданите и местната общност (чл. 11 от Закона за общинските
бюджети).
 Проектобюджетът се представя от кмета за публично обсъждане от
местната общност(чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети).
 Датата на обсъждането се оповестява най-малко 7 дни
Page | 43
предварително в местните средства за масово осведомяване.
 Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския
съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се
прилага като неразделна част на проекта на бюджет при внасянето му
от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.
 Гражданите и организациите могат да се включат с предложения и
становища в рамките на разглеждането на проекта за бюджета от
комисиите и общинския съвет (по реда на ЗМСМА). По закон кметът е
длъжен да информира периодично местната общност за
изпълнението на бюджета (чл. 25 ЗОБ).
Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по
ред, определен от общинския съвет, и от определените със закон
компетентни органи (чл. 47). Общинският съвет приема наредба за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на принципите,
правилата и процедурите на ЗПФ (чл. 82, ал.1). Кметът на общината
разработва бюджетната прогноза на общината на базата на приетите от
общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общински
план за развитие, на база предложенията на местната общност и др. (чл. 83,
ал.1).
Кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане
от местната общност в срок до 20 работни дни от обнародването на закона
за държавния бюджет за съответната година, като оповестява датата на
обсъждането най-малко 7 дни предварително 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 (чл.84,ал.5).
Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината
в срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет (чл.97).
Кметът на общината информира периодично местната общност за
изпълнението на бюджета и сметките за средствата от ЕС по ред,
определен от общинския съвет (чл.137, ал.6).
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Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по
показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на
следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет.
(чл.140, ал.1).
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отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на
обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на
общината и в местни средства за масово осведомяване.
Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.
(чл. 140, ал. 4).
В допълнителните разпоредби на закона, т. 19 е дадено и определение за
понятието „местна общност”: „Местна общност“ са гражданите и
юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или
ползват услуги на територията на съответната община”.
Наблюденията, извършени във връзка с подготовката на настоящия анализ,
сочат ниското ниво на гражданска активност при обявените от всички
общини на територията на област Хасково обсъждания на общинските
бюджети.
Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилник за прилагането му:
Стратегическият документ за развитие на общината е Общинският план за
развитие (ОПР), който се разработва в съответствие с европейската и
национална политика за регионално развитие за период от 7 години – на
основание Чл. 13 от закона. Принципите на партньорството, публичността и
прозрачността на всички нива при разработване, изпълнение, наблюдение и
оценка на ОПР са определени като задължителни в ЗРР. Партньорите и
заинтересованите страни трябва да бъдат привлечени за участие както в
процеса на първоначално разработване на плана, така и по време на
публичното обсъждане и приемане на завършения ОПР и трите му оценки
(предварителна, междинна и последваща). Препоръчително е де се
организира публично обсъждане и на Годишния доклад за изпълнението на
ОПР, който Кметът на общината представя пред Общинския съвет до 31 март
на всяка следваща година.
Закон за устройство на територията (ЗУТ)
Проектите за планове за регулация и застрояване на жилищните комплекси
подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в експертните
съвети по устройство на територията (чл.22, ал.4). Промяната на
предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени за
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озеленени площи, се разрешава след обществено обсъждане и след
решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой
на съветниците. Проектите за Общи устройствени планове (ОУП) на община,
част от община или населено място се публикуват на интернет страницата
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експертните съвети по устройство на територията.
Информация за мястото, датата и часа на общественото обсъждане на
ОУП се публикува в интернет, в един национален ежедневник и в един
местен вестник, както и на определените за това места в сградата на
общината, района или кметството, както и на други, предварително
оповестени обществено достъпни места в съответната територия – предмет
на плана. По време на обсъждането на ОУП се води писмен протокол, който
се прилага към документацията и се предоставя на експертния и на
общинския съвет. В градовете с районно деление обществени обсъждания
на ОУП се организират задължително във всички райони, като се съвместяват
и са част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната
оценка и/или оценката за съвместимост, които се организират по Закона за
опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие.
Важно условие, при оценката на възможностите за участие на гражданските
структури в процеса на формиране, прилагане, изпълнение и оценка на
политики и свързаните с тях правни актове, е че разширяването на
правомощията за включване следва да бъде законово обвързано с
отговорности и задължения, които гражданските организации (в това число и
сдружения на бизнеса) нямат капацитет и желание да поемат. Следва да
бъде отчетен и фактът, че промяна в съотношението между правомощия по
отношение на консултациите и отговорности при изпълнението и
прилагането на политики в полза на гражданския сектор е свързана с
Конституционни промени, доколкото формат с широко гражданско участие
на всички нива се регламентира от двукамерен парламент, какъвто
действащата конституция не предвижда. В определени случаи, формите на
активност на граждански сдружения по отношение на намесата им в
законодателния процес, би могла да бъде тълкувана като действия срещу
установения в държавата правен ред.
Закон за администрацията
Съгласно Закона за администрацията Министерският съвет и всеки
министър могат да създават съвети като постоянно действащи консултативни
органи, които да осъществяват координация и сътрудничество между
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централната, местната власт и НПО. Такива правомощия имат също
председателите на държавни и изпълнителни агенции.
Със Закона за нормативните актове са въведени изисквания за извършване
на оценка на въздействието на всеки нормативен акт и изисквания за
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доклада за приемането на нов нормативен акт. Народно събрание е
пресъздало нормата за оценка на въздействието в своя правилник.
Интересно е да бъде отбелязано, че не самите вносители, дават становище
по очакваните последици от приетите актове, а експерти от
администрацията. Вносителят е ангажиран с мотивите към законопроекта.
В редица правни актове е уредено създаването и функционирането на
консултативни органи с гражданско участие.
ОСНОВНИ ФОРМИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА СЪЗДАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И
МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИТЕ
Докладът структурира информацията за формите на гражданско участие,
мониторинг и контрол на Народното събрание и Министерския съвет – двете
институции с право на законодателна инициатива, тъй като всеки от
елементите на публичността, прозрачността и партньорството са пряко
свързани с възможностите за участие на сдружения на гражданите и
бизнеса в законодателния процес.
Основните анализирани дейности са организирани в три основни групи:
 мерки, свързани с осигуряване на публичност;
 мерки, свързани с гарантиране на прозрачност;
 мерки свързани с партньорство с граждански структури;
Народно събрание
Мерки, свързани с осигуряване на публичност
 Публикуване на проекта за дневен ред на пленарното заседание и на
Комисиите;
Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
програмата за работа на пленарното заседание се публикува едва след
гласуването й в пленарна зала, а дневният ред за заседанията на комисиите
трябва да се публикува дни преди самото заседание.
 Публикуване на проекти на нормативни актове преди пленарното
заседание и преди заседанията на комисиите в НС;
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Възможност за предложения относно внесени законопроекти от
страна на гражданите и НПО: гражданите могат да представят
писмени становища по разглежданите законопроекти, като
становищата следва се публикуват на сайта на водещата комисия и
да бъдат включени в доклада от обсъждането на съответния
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законопроект (който също се публикува на сайта на комисията).
Съгласно Правилника на НС, комисиите са длъжни да отговорят на
постъпилите предложения и жалби от страна на гражданите и НПО.
Проблем за публичността и прозрачността на НС е организирането на
„изнесени” заседания на някои комисии при разглеждане на законопроекти
с голяма обществена значимост.
 Публикуване на приетото законодателство и други актове в достъпен
електронен формат с безплатен достъп: приетите нормативни актове
се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в
секция „Законодателство”, групирани в различни категории.
 Публикуване на докладите и протоколите от заседанията на пленума
и на парламентарните комисии на сайта на НС: пленумът на
Народното събрание, както и голяма част от комисиите, публикуват
докладите и протоколите от своите заседания.
 Онлайн излъчване на заседанията на парламента и комисиите;
 Преки предавания по обществените радио и телевизия на заседания
на Парламента, в съответствие с разпоредбите на Закона за радиото
и телевизията;


Мерки, свързани с гарантиране на прозрачност:
 Достъп на гражданите и НПО до работата на парламента и комисиите
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В Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание и в правилниците
на някои комисии е предвидена принципна
възможност за пряко наблюдение и участие
граждани
и
представители
на
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граждански организации в тяхната работа,
за заседанията на комисиите е необходимо
да се подаде предварително заявление до
администрацията на съответната комисия
(по телефон и/или имейл), а за достъп до
пленарните заседания на НС е нужно
съдействие от народен представител, или
комисия. И в двата случая се изискват данни
за лицата, които желаят да посетят
конкретното заседание.
 Публикуване на информация за
гласуването
на
народните
представители;
На сайта на НС се публикува информация
за
гласуванията
на
народните
представители в пленарна зала.
 Срещи на народните представители с
гражданите – лични срещи и в
избирателните райони;
 Информация
за
внесени
законопроекти и отправени въпроси и
питания
от
всеки
народен
представител:
постъпилите
законопроекти и становищата по тях
се публикуват своевременно на сайта
на НС
Мерки,
свързани
с
партньорство
с
граждански структури:
 правила
и
процедури
за
взаимодействие
с
граждански
организации и инициативи:
На сайта на парламента са публикувани
разяснения за възможностите за участие на
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гражданите в заседания на комисиите, за представяне на становища по
законопроекти, за задаване на въпроси чрез депутати (по време на
парламентарен контрол). В конкретни случаи Правилникът препраща към
правилата за работа на отделните комисии, които третират по различен
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 Правила и процедури за подаване на законодателни предложения или
предложения за решения и политики от страна на гражданите:
Според действащото законодателство законодателни предложения не
могат да бъдат внасяни директно от гражданите, а само чрез народни
представители.
Информация за мерките за публичност, отчетност, прозрачност
партньорство на ниво изпълнителна власт – Министерски съвет.

и

Мерки, свързани с осигуряване на публичност:
 Публикуване на програмата за управление със срокове и отговорници
На сайта на Министерски съвет е публикувана Програмата на
правителството за развитие на България за периода 2014 – 2018 г., която се
състои от цели, приоритети и мерки в отделните области, законодателната
програма на МС и други документи от стратегически характер.
 Публикуване на проекти на нормативни актове и стратегически
документи преди тяхното обсъждане в работни групи:
Преди обсъждането на проектите на нормативни актове и стратегически
документи в междуведомствени работни групи те подлежат на разглеждане
и обсъждане в ресорните министерства, които ги публикуват на интернет
страниците си.
 Публикуване на докладите / протоколите от заседанията на работните
групи за обсъждане и изработване на правни актове – на страницата
на съответното министерство;
 Предоставяне на информация за членовете на работните групи преди
започване на тяхната работа;
Мандатът на работните групи се определя в Заповед на ресорния министър
/ ръководител на административна структура. В заповедта се посочват
целите на работната група, компетенциите, представителите на институции
и граждански организации – поименно.
 Публикуване на дневен ред, протоколи и отчети за дейността на
обществени консултативни органи;
Мерки, свързани с гарантиране на прозрачност:
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор №
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Достъпност на информацията за дейността на консултативните
органи
Информацията за дейността на консултативните органи/общественоконсултативните съвети към МС и отделните министерства се публикува на
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структура.
 Публикуване на докладите за оценка на въздействието преди
приемането на законопроекти и извършване на последваща оценка
относно прилагането на законите - по преценка на вносителя могат да
бъдат публикувани.
Докладите за оценка на въздействието са неделима част от пакета
документи, с които проектът на правен акт се внася в Министерски съвет или
в Народно събрание.


Мерки свързани с партньорство с граждански структури:
В практиката на изпълнителната власт съществува най-развита система от
консултативни органи, предоставящи възможност за гражданско участие.
 Публикуване на проекти на нормативни актове и стратегически
документи и предоставяне на възможност и достатъчен срок на
граждани и НПО за представяне на предложения и становища.
Проекти на нормативни актове и документи се публикуват както на сайта на
НС, така и в Портала за обществени консултации към МС и на страниците
на отделните министерства ( www.strategy.bg )
 Публикуване на актуална информация, адресирана към максимално
широк кръг заинтересовани страни;
За всяка консултация, обявена на Портала за обществени консултации на
МС, се публикуват мотивите за иницииране на предложените поправки или
нов правен акт и кратко обяснение за предлаганите промени. В допълнение
към общата информация се публикуват проект на
правния акт /
стратегическия документ.
 Провеждане на фокус групи, кръгли маси, дискусионни форуми,
социологически проучвания и др. по време на общественото
консултиране;
Мерки свързани с партньорство с граждански структури:
 правила и процедури за взаимодействие с граждански организации и
инициативи;
На сайта на Министерски съвет няма публикувани утвърдени правила за
взаимодействие с гражданските организации.
Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор №
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Правила и процедури за подаване на законодателни предложения или
предложения за решения и политики от страна на гражданите;
Граждански предложения до Министерския съвет (или отделно
министерство) могат да бъдат правени въз основа на Закона за
Page | 51 нормативните актове. Предложенията могат да бъдат отправени до органа,
овластен да издаде нормативния акт, или до съответния орган с право на
законодателна инициатива, но те нямат обвързваща сила.
 Възможности за активно участие на гражданите в работата на други
публични органи към МС с цел влияние върху процеса на вземане на
решения;


Независимо от посочените в настоящия доклад законово регламентирани
форми за гражданско участие и практики на институциите, свързани с
осигуряване на публичност и прозрачност в тяхното функциониране, за
преобладаващата част от обхванатите в рамките на настоящия проект,
представители на бизнеса и гражданските организации, тези възможности
остават неясни.
Данните на проведеното в рамките на настоящия анализ анкетното
проучване сочат, че повече от 50% от участвалите в проучването не са
запознати с възможностите, които предоставя правната рамка у нас. При 110
участници в анкетното проучване само 30% (срещу 70%) са посочили, че са
запознати с възможностите, които законодателството предоставя на бизнеса
за участие в процеса на разработване на политики.

Проект „Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината“, Административен договор №
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Запознати ли сте с възможностите, които дава
българското законодателство за участие на бизнеса в
процеса на разработване на политики?
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ОСНОВНИ ФОРМАТИ ЗА ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ
Изхождайки от данните, получени при анкетното проучване консултативните
съвети и обществените обсъждания са най-популярните форми на
граждански диалог. Настоящото изследване представя богат спектър от
формати за ефективно включване на гражданите.
Консултативни съвети
Съгласно Закона за администрацията Министерският съвет и всеки
министър могат да създават съвети като постоянно действащи консултативни
органи, които да осъществяват координация и сътрудничество между
централната, местната власт и НПО. Такива правомощия имат също
председателите на държавни и изпълнителни агенции. На сайта на МС са
публикувани всички действащи консултативни органи към МС – 71 бр.
http://www.saveti.government.bg/web/cc_13/1

• Министерски съвет ‐ съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията
„Министерски съвет може да създава съвети като постоянно действащи
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консултативни органи на Министър ‐ според чл.45, ал. 1 от Закона за
администрацията „при осъществяване на своята дейност министърът може
да създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на
проблеми от специалната му компетентност, както и работни групи за
Page | 54 изпълнение на конкретни задачи. Съветите могат да включват експерти, както
и представители на неправителствени организации, имащи отношение към
дейността на съответното министерство”.
• Председател на държавна агенция ‐ чл. 47, ал. 8 от Закона за
администрацията предвижда „при осъществяване на своята дейност
председателят може да създава съвети като експертни консултативни звена
за решаване на проблеми от неговата компетентност, както и работни групи
за изпълнение на конкретни задачи. Съвети се създават след съгласуване
със съответния заместник министър‐председател, на когото се представят и
ежегодни отчети за дейността им. Съветите могат да включват експерти,
както и представители на неправителствени организации, имащи
отношение към дейността на съответната държавна агенция.”
• Изпълнителните директори на изпълнителните агенции ‐ чл. 54, ал. 8 от
Закона за администрацията предвижда „При осъществяване на своята
дейност изпълнителният директор може да създава съвети като експертни
консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност,
както и работни групи за изпълнение на конкретни задачи. Съвети се
създават след съгласуване с министъра, към когото е създадена агенцията,
на когото се представят и ежегодни отчети за дейността им. Съветите могат
да включват експерти, както и представители на неправителствени
организации, имащи отношение към дейността на съответната
изпълнителна агенция”.
Консултативните съвети могат да бъдат разделени на две подгрупи според
включените в състава им членове:
 Консултативни съвети, състоящи се само от членове на изпълнителната
власт (министерства, държавни агенции, изпълнителни агенции и др.) –
представляват 45% от действащите консултативни органи
 Консултативни съвети с участници от различни заинтересовани
страни(неправителствени организации, браншови организации,
представители на бизнеса и др.). те са - 55% от всички действащи.
Представители на гражданското общество участват в работата на
консултативните съвети под различна форма. Те могат да бъдат
пълноправни членове, членове без право на глас или да бъдат канени само
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.

в отделни заседания като експерти. В момента не е налично конкретно
задължение решенията на администрацията да се консултират с
гражданските организации.
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по няколко начина:
 Организациите, чиито представители се включват в състава на съвета,
се изброяват поименно. Най‐често поименно в акта за създаване на
съответния съвет е регламентирано членството на Националното
сдружение на общините в Република България, Българската стопанска
камара, Българската търговско‐промишлена палата, КНСБ, КТ
„Подкрепа“.
 В нормативните документи е заложено в съвета да влизат национално
представителни
организации,
които
представляват
дадена
заинтересована страна (например национално представените
организации
на
работниците
и
служителите,
национално
представените организации на работодателите, представителните
сдружения на потребителите, национално представителните
организации на хората с увреждания и др.). Представителите на тези
организации в съвета се определят със заповед на неговия
председател.
 В документите, уреждащи дейността на част от съветите са посочени
критерии, на които трябва да отговарят организациите от гражданския
сектор, за да могат да излъчат представители в съвета. Например в
Националния съвет за равнопоставеност на мъжете и жените могат да
влязат организации, които работят по проблема, имат опит между 3 и
5 години и имат структури в страната.
 В нормативните документи се посочва, че в съвета влизат
представители на неправителствения сектор, но няма посочени
критерии и поименният състав на съвета се определя със заповед на
министъра. Например в Закона за малките и средни предприятия е
записано, че в Консултативния съвет влизат юридически лица с
нестопанска цел, но поименният състав на съвета се определя със
заповед на министъра на икономиката.
 Представителите на гражданското общество кандидатстват за участие
в определен съвет, като за целта подават писмено заявление до
неговия председател.
Кандидатстването става по предварително определена процедура и
критерии.
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Прегледът на публично достъпни документи за работата на консултативни
органи, дават основания да бъде направено заключение, че един от найделикатните проблеми при избора на представители на гражданското
общество за членове на консултативни съвети в България е, че в част от
нормативната база липсват ясни критерии и процедури. Това дава
възможност за членове на консултативните съвети да се избират
организации еднолично от председателя на съвета или на случаен принцип.
Особено непрозрачен може да бъде изборът на конкретни фирми за
членове на определен консултативен съвет. За участието на фирми вместо
браншови организации може да има обективни причини, като липсата на
браншови организации в съответния сектор. Няма обаче ясни критерии, на
които тези фирми да отговарят.
Според акта за създаване или правилника за дейността на консултативните
съвети, те имат следните основни функции:
 консултация, координация и обсъждане.
 приоритизиране и планиране на ключови политики.
 регулативни функции (издаване на лицензи).
 функции, характерни за изпълнителната власт (даване на мнение по
молбите и предложенията, свързани с българското гражданство от
Съвета по гражданството или разглеждането и изготвянето на
предложения за осиновяване от Съвета по международни
осиновявания).
Функциите на повечето консултативни съвети са да консултират
изпълнителната власт в изработването на политиката, провеждана в
определена област от съответния изпълнителен орган. Поради това понякога
възниква нужда от преструктуриране или закриване на определени съвети.
При създаването на повечето консултативни съвети се определя минимален
брой заседания, които те трябва да проведат за определен период от време.
Има и съвети, при които периодичността на провеждане на заседания не е
определена предварително. Подобни съвети са тези, чиято дейност е
свързана с вземане на конкретни решения – например предоставяне на
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гражданство, издаване и отнемане на лицензи, определяне на квоти.
Няколко съвета провеждат редовни заседания по предварително приет от тях
график. Съветите могат да провеждат и извънредни заседания. Голяма част
от съветите обаче не се съобразяват с регламентирания минимален брой
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В повечето консултативни механизми контролът по прилагането на взетите
решения се осъществява от председателя като това най‐често се определя
от правилника за дейността на съвета.
Правилникът за дейността на КС определя правилата на работа, функциите,
членовете на съвета, броя заседания, вземането на решения, контрола на
изпълнението им и необходимите документи, които съветът трябва да
поддържа и изготвя.
Например: Съгласно правилника за организацията работа на националния съвет по
туризъм, чл.4 са определени сдруженията на бизнеса, които могат да бъдат представени в
съвета: по един представител на всяка организация за управление на туристически район,
вписана в Националния туристически регистър (НТР); по един представител на всяко
браншово туристическо сдружение, вписано в НТР; по един представител на регионалните,
на продуктовите и на професионалните туристически сдружения, вписани в НТР; един
представител на националните курорти; един представител на сдруженията на
превозвачите в областта на въздушния, сухопътния и водния транспорт;

Консултативният съвет за насърчаване на МСП е съвещателен орган към
министъра на икономиката и енергетиката по въпросите на
предприемачеството и малките и средните предприятия, създаден по
силата на Закона за МСП. Гражданската квота в него включва представители
на сдружения на бизнеса, учебни заведения, общини и е дефинирана така:
Васил Велев - председател на Асоциация на индустриалния капитал в
България; Петът Денев- заместник-председател на Българската стопанска
камара; Цветан Симеонов - председател на Българската търговскопромишлена палата; Кирил Домусчиев - председател на Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България; Ангел Геков - изпълнителен
директор на Българска банка за развитие; проф. д-р Александър Тасевдиректор на Институт за икономически изследвания при БАН; проф. д.ик.н.
Желю Владимиров - Софийски университет "Св. Климент Охридски",
Стопански факултет; Десислава Николова - пълномощник на изпълнителен
директор на Институт за пазарна икономика; Ангел Папазов - кмет на
Община Първомай, Национално сдружение на общините в Република
България; Елеонора Негулова - председател на УС на Национално
сдружение за малкия и среден бизнес; Ивайло Христов - председател на
Фондация StartUP; Никола Янев - председател на Клуб по предприемачество
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Start IT Smart; Стоил Стоилов - председател на Асоциация на бълграските
лидери и лредприемачи (ABLE). Съставът на съвета зависи и от приоритетите,
поставени в стратегията за развитие на МСП.
Примерите са многобройни. Подробна информация за правилата и
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Проблеми в дейността на консултативните съвети
Сред основните проблеми са недостатъчен брой заседания, липса на
обратна връзка по предложенията на гражданския сектор, използване на
съветите да потвърдят легитимността на вече изработена политика,
недостатъчно права за представителите на гражданския сектор и
неприсъщи функции на съветите. Основен общ недостатък при всички
консултативни съвети е, че липсват ясни правила, процедури и политики за
комуникация и консултация с гражданския сектор. Към настоящия момент е
практически невъзможно да се идентифицират случаите, в които при
вземането на крайните решения съответното ведомство е отразило
коментарите и предложенията на гражданското общество. Единствените
съвети, чиито резултати могат да бъдат проследени са тези, които изпълняват
неприсъщи дейности – напр. издават лицензи или дават разрешения. За
разлика от консултирането на политики, тези дейности са лесно измерими.
Принципно успешна и ползотворна комуникация между държавата и
гражданския сектор в процеса на вземане на решения е възможна. Нейното
реално осъществяване зависи от волята на компетентния държавен орган,
поради изключителния интерес на гражданския сектор да участва в
процеса. При увеличаване на желанието на държавните институции,
активността и ефективността на съветите ще се подобри значително.
Допълнителен важен въпрос, на който трябва да се търси отговор, е при
наличието на какви по‐конкретни условия трябва да се създават
консултативни съвети. Написаното в Закона за администрацията не е
достатъчно ясно и на практика всеки упълномощен от закона може да
създава подобна структура. За да действа ефективно, съществуващата
уредба следва да се допълни с конкретни процедури и механизми за
включването на гражданския сектор в процеса на вземане на решения.
Също така, с бъдещи промени в съответните актове, държавните органи
трябва да бъдат обвързани с процедури за консултиране с гражданския
сектор в един открит процес, който гарантирана възможността за
представяне на идеите и интересите на всички заинтересовани страни.
Механизмите трябва не само да предоставят възможност за консултиране
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от страна на държавата и нейните органи с гражданския сектор в процеса
на вземане и прилагане на решения.
В настоящият доклад е обърнато специално внимание на структурата на
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финансиране със средства от ЕС, предвид факта, че възложителят е
предвидил подобен аспект на анализа. Важно е да бъде обърнато
внимание, че процедурите за разработване на ОП са обвързани с
дългосрочното планиране на национално ниво и основните елементи на
действащите през програмен период 2014 – 2020 ОП са разработени в
периода 2012 – 2013 г. Въпреки, че към момента на възлагане, не съществува
правна възможност за участие на граждански организации, изпълнителят е
извършил подробен анализ на системата на национални стратегически
документи и Оперативни програми, етапите на подготовка и основните
процедури. С оглед на възложеното, важно е да бъде откроена дейността на
Съвета по европейските въпроси, който е създаден към МС. Съгласно
правилника за работа му, при обсъждане на специфични проблеми, в
съвета могат да бъдат канени и „други лица по покана на председателя“,
който е с ранг на заместник министър-председател. Въпросните лица
следва да разполагат с неоспорима експертиза в областта на
обсъждането, да познават европейското и национално законодателство и
да бъдат в състояние да предложат компетентна консултантска подкрепа.
Съветът е създаден с ПМС, като формирането му е инициирано през 2010 г.
от заместник министър-председател. Целта на съвета е да подпомага
Министерския съвет като обсъжда текущи въпроси, свързани с управлението
на средствата от Европейския Съюз. В състава му се предвижда участието
на местните власти в лицето на НСОРБ (регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ).
Съветът включва представители на Управляващите органи на всички
оперативни програми, Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за
държавна финансова инспекция, Представители на Одитния орган,
Сертифициращия орган, Сметната палата на Република България.
Организациите на работниците и служителите и на работодателите,
признати за представителни на национално равнище от Министерския съвет
могат да участват в дейността на съвета като наблюдатели.
През септември 2012 г. МС приема Стратегия за подкрепа на развитието
на гражданските организации в България за периода 2012 – 2015 г., която е
разработена с активното участие на гражданския сектор. Целта на
стратегията е да създаде подходящи условия за развитието на гражданските
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организации в страната, както и да стимулира партньорството между тях и
националните и местни институции. Заедно със Стратегията бе приета и
Програма за изпълнение. Документът не е актуализиран за настоящия
програмен период.
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Обществени обсъждания/консултации
Обществените обсъждания по проектите за нормативни актове са другият
ключов момент от изработването и приемането им. Това е една възможност,
с която чрез безпристрастно съпоставяне на позиции и интереси може да
се отсее обществения от тясно личния и корпоративен интерес. Въпросите
са много – кой, как, с каква тежест и на какъв етап да участва в обществените
обсъждания. Трудно, ако не и невъзможно е да се прецизират отговорите на
изброените въпроси в някаква регламентация поради изключителното
разнообразие от казуси, които биха могли да възникнат. Практически
процесът е движим от саморегулацията и на практика попада под риска на
произвола единствено на активните групи и граждани.
Критичният минимум е да се изпълняват стриктно вече приетите норми, като
публично оповестяване на проектите поне 14 дни преди приемането им, да
се търсят становища от заинтересовани лица и групи, а когато има проявен
интерес – да се организират срещи и дискусии.
Обществените консултации със заинтересованите страни също се
използват като инструмент за събиране на данни и доказателства за
изработване на надеждно законодателство с високо качество.
Оценката на въздействието на законодателството е инструмент за
изследване на ефектите от различните варианти на действие за
разрешаване на съществуващи проблеми от гледна точка на разходите,
ползите и рисковете свързани с тях. Оценката на въздействието гарантира,
че процесът на вземане на решения се базира на доказателства и данни,
събрани чрез консултации със заинтересованите страни. Освен за
предложения, от които се очаква да има значителни последици, един проект
на нормативен акт трябва да бъде придружен от оценка на въздействието,
когато това е предвидено в законодателната и оперативната програма на
Министерския съвет.
Ключовите аналитични стъпки на оценката на въздействието са:
 дефиниране на проблема;
 определяне на целите;
 разработване на основни варианти на действие;
 анализ на въздействията на вариантите;
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сравняване на вариантите;
мониторинг и оценяване.

Нуждите от информация и необходимостта от събиране на данни за целите
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етап. Доброто качество и достоверността на данните е от съществено
значение за всяка оценка на въздействието.
При извършването на оценка на въздействието се ползват научни становища,
информация от съществуващите електронни бази данни, библиотеки,
общности и мрежи, и признати външни експерти, когато има нужда от
неутралност и екипът не разполага с необходимата специфична
експертиза.
Бизнесът е сред основните фокуси при оценката за въздействието на
нормативните актове.
Консултации с малки и средни предприятия и техни представителни
организации се извършват в началния етап на процеса по подготовка на
новия нормативен акт или нормативното изменение, веднага щом бъде
установено, че предложението ще има въздействие върху МСП.
Консултациите се извършват независимо от задължението за публично
обсъждане на проекта на нормативен акт, съгласно общите изисквания,
при спазване на минималните стандарти за провеждане на обществени
консултации.
Основните причини поради които се изисква различен тип консултации за
целите на провеждането на МСП-теста са различната целева група, повисоката експертиза на организациите на МСП при определянето на
проблема и начина за разрешаването му и разликите в методите на
консултации и обсъждане. Консултациите с организациите на МСП
предполагат
по-висока
степен
на
експертиза
от
страна
на
неправителствения сектор и диалогичност при обсъждане на проблемите и
начините за тяхното разрешаване. Всичко това предполага и различен етап
от процеса на подготовка на нормативното предложение, който за целите
на МСП-теста трябва да бъде в самото началото на процеса.
Разгледаните до момента възможности за провеждане на обществено
обсъждане в процеса на подготовка на оценка на въздействие не изключват
възможността обсъждането да се проведе при публикуване на готовия
проект на нормативен акт. За целите на провеждането на МСП-тест, такъв
подход ще доведе до невъзможност за качествено извършване на оценката.
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За целта се определят предприятията, които попадат в обхвата на
режима/услугата, които правният акт регулира.
Когато става въпрос за транспониране на директиви на ЕС или за приемане
на мерки за прилагането на актове на ЕС, оценка на въздействието на
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спазване на условията, залегнали в съответния акт на ЕС. Оценката на
въздействието обхваща специфичните национални аспекти на въвежданото
европейско законодателство, за които в съответните европейски и
международни актове няма изготвена оценка на въздействието.
Интернет форми за обществени консултации
Целта на интернет портала за обществени консултации е да насърчи
сътрудничеството между граждани, бизнес, неправителствени организации
и експерти в държавните институции при формулирането на политиките и
разработването на законите.
Секция „Обществени консултации”
В тази секция държавните институции имат възможността да публикуват за
обществено обсъждане проектите на нормативни актове и стратегически
документи. Всяка институция има децентрализиран достъп до портала и
публикува документите, по които се предвиждат обществени консултации.
Всички заинтересовани страни имат възможността да получат
предварителна информация за планираните промени и да дадат своя глас
за усъвършенстване на законодателството и политиките.
Секция „Стратегически документи”
В тази секция се представя информация за всички стратегически документи
на централно ниво, както и за основните на областно и общинско ниво в
Република България. Налична е цялата информация за одобрените
политики.
Дискусионен форум
В дискусионния форум се дава възможност за организиране на дебати по
важни за обществото теми. Чрез коментарите се насърчава свободното
споделяне на реакции и гледни точки по различни теми. Порталът има две
нива на достъп:
Регистрирани потребители
Всички регистрирани потребители имат достъп до пълния обем документи и
данни на портала. Само регистрирани потребители могат да участват в
провежданите обществени консултации.
Нерегистрирани потребители
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могат да получат информация за провежданите обществени консултации,
но не могат да дават предложения и коментари. Нерегистрираните
потребители имат достъп до стратегическите документи, новините, както и
до публикациите.
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Обществените консултации в интернет не са достатъчно прозрачни в
отчитането на предложенията на гражданите. Интересно е да се отбележи,
че коментарите и предложенията по проектите на нормативни актове и
стратегии се изпращат до съответната институция, която след преглед ги
публикува на портала. Официалната причина за това е целта да се избегнат
злоупотреби с портала и да се дискутира темата по същество. Остава
открит въпросът как може да се избегне непубликуването на неудобни
коментари под официален претекст, че са
неуместни. След приключване на обществената консултация, институциите
са отговорни за публикуването на документ, в който да опишат резултатите
от проведеното обсъждане.
Проведеното анкетно проучване обследва многоаспектно доверието на
бизнеса както към публичните институциите, така и към организациите на
гражданите и бизнеса, които са основния „играч” в системата на
гражданско участие на различни нива. Независимо от демонстрираната
активност на някои от бизнес-организациите, доверието към тяхната дейност
остава на принципно ниски нива.
В сравнителен аспект, следва да бъде отбелязано, че резултатите на
гражданските организации отстъпват както на местно, така и на национално
ниво на резултатите, обвързващи администрацията с оценката на бизнеса.
Като цяло работата на НПО се оценява като незадоволителна.
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ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Настоящият анализ внася известна яснота в очакванията на граждани и техни
сдружения, относно обхвата на тяхното участие и изискванията за
експертност, като се спира на основните политики и стратегически
документи, които са обект на обществени обсъждания и консултации.
В управленската практика на Република България се използват дългосрочни,
средносрочни и краткосрочни документи за стратегическо планиране.
Дългосрочните документи са със срок на изпълнение над 10 години,
средносрочните документи са със срок на изпълнение от 3 до 9 години, а
краткосрочните са със срок на изпълнение от 1 до 3 години.
Основните видове стратегически документи са:
 Стратегия;
 Политика;
 Програма;
 План;
 Концепция
Стратегическо планиране
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В процеса на стратегическо планиране са изведени няколко етапа и са
стандартизирани процесите, които трябва да бъдат спазвани. В областта на
стратегическото планиране на всички нива се прилагат следния комплекс
от подходи:
 Всеобхватност - дава възможност да се обхване най-широк кръг
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проблеми и искания.
 Прозрачност – всички стратегически документи и всички мнения,
изразени от участниците в консултациите, трябва да са публично
достъпни.
 Документиране – всички изказани идеи и предложения трябва да бъдат
документирани.
 Обратна връзка – участниците трябва да получават отговори и
реагиране на техните предложения.
 Приемственост – консултациите трябва да се провеждат
систематично с оглед на формулирането на реалистични
стратегически документи, които да се ползват с обществена
подкрепа.
 Равнопоставеност – всички заинтересовани страни трябва да имат
възможност за участие в консултациите.
 Или : прилага се принципът на публично партньорство при
разработване на стратегическите документи.
Областна администрация представлява изпълнителната власт в областта и
осигурява съответствие между националните и местните интереси при
провеждане на регионалната политика.
Общините са представители на местните власти в групата на
заинтересованите страни, които разработват, координират и контролират
дейности по изпълнение на местни политики за насърчаване на МСП.
Подкрепящите
бизнеса
организации,
включени
в
групата
на
заинтересованите страни целят стимулиране на международната търговия
и инвестиции, насърчаване на обмена и представителство на интересите на
членовете си на местно и международно ниво, както и подпомагащи
публичните институции при разработване на нормативни и стратегически
актове за развиване на МСП.
Те включват:
- национално-представени организации;
- регионални структури на национално-представени организации;
- регионални организации
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Сътрудничеството на бизнеса в сферата на разработване на политики с
публичната администрация на местно, регионално и национално ниво е
много слабо. В същото време 50% от фирмите работят съвместно с
търговски камари или браншови организации, а 42% се доверяват на
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се ползват с най-високо доверие сред фирмите предвид високото качество
на услугите, които предоставят, бързото обслужване, възможността за
използване на подход за предлагане на услуги на едно гише и създаването
на мрежи за сътрудничество. За увеличаване на ефективността на
предлаганите подкрепящи услуги е необходимо да се подобри
сътрудничеството между институциите и да се получи по-стабилна подкрепа
от централните и местни власти както чрез създаването на адекватни
финансови инструменти, така и чрез специфични инструменти за
насърчаване на развитието на МСП, включително за осигуряване на
финансиране за специализирани консултантски дейности. В този смисъл,
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) е най-големият
финансов инструмент, създаден за подпомагане на регионалната политика
и политиката на сближаване на ЕС. Неговата цел е намаляване на
различията в развитието на регионите и подпомагане на социалното и
икономическо
сближаване
в
ЕС.
С
цел
насърчаване
конкурентоспособността на МСП, ЕФРР съфинансира дейности в широк
спектър от области.
В проведеното анкетно проучване са тествани основни комуникационни
канали за информиране по отношение на публични обсъждания и други
форми на гражданско участие. Отговорите очертават медиите и интернет
като основен източник на информация. Изводите на база на получените
отговори, могат да бъдат анализирани и в аспект диференциране на
комуникационните канали от страна на публичните институции, които
очевидно, към момента не излизат от стандартния арсенал: интернет и
медии.
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Как се информирате за обсъжданите стратегии и програми?
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Нови моменти в системата за програмиране на националното развитие
(стратегическо планиране)
Действащите стратегически документи за регионално и местно развитие,
съдържащи целите и принципите на кохезионната/регионалната политика
на ЕС за периода 2014–2020 г. са подготвени в периода 2012 – 2013 г.
През 2010 г. Министерският съвет прие Концепция за програмиране на
развитието на Република България след 2014 г. и стартира процеса на
разработване на Национална програма за развитие „България 2020“.
Очертани бяха някои от основните принципи, подходи и методи за
планиране на социално-икономическото развитие на местно, регионално и
национално ниво в контекста на целите за хармонично, балансирано и
устойчиво развитие на регионите и общините в контекста на Европейското
развитие на България.
Някои акценти в планирането до 2020 година, включват:
 отчитане ролята на градовете като центрове на развитието;
 интегриран подход за решаване на градските проблеми и за
развитието на селските райони;
 интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
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отчитане на глобалните екологични цели в процеса на стратегическо
планиране;
включване на мерки, насочени към адаптирането на районите към
климатичните промени;
ориентация към нисковъглеродна икономика във всички сектори на
развитие;
развитие на морските индустрии в крайбрежните морски райони;
отчитане на стратегиите за развитие на макрорегионално ниво;

Съгласно Закона за регионалното развитие методологическата основа за
разработване на стратегическите документи се основава на следните
принципи:
• единен подход за планиране и програмиране;
• концентрация на ресурсите;
• допълване на финансирането от национални публични източници
при съвместно финансиране с ресурси от частни източници и от
международни финансови институции;
• междуведомствена координация на дейността на компетентните
органи в процеса на планирането, програмирането, ресурсното
осигуряване, реализацията, наблюдението и оценката;
• съгласуваност с другите структуроопределящи политики,
инструменти и действия на международно, национално, регионално и
местно равнище;
• партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при
осъществяване на планирането, програмирането, финансирането,
наблюдението и оценката.
Насърчаването на развитието на българските предприятия се извършва на
база на следните национални стратегически документи:
o Национална програма за развитие: България 2020 (НПР България
2020) - заедно с взетите национални решения за растеж в
контекста на стратегия „Европа 2020".
o Национална стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020 г., полагаща цели в пет приоритетни
области - предприемачество, достъп до финансиране, умения
и иновации, околна среда.
o Иновационната стратегия за интелигентна специализация на
Република България до 2020 г.
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От съществено значение за предприятията е основният национален
инструмент за насърчаване на иновациите – ОП „Иновации и
конкурентоспособност” (ОПИК). По ОПИК се предвиждат редица процедури
и финансови мерки за увеличаване на производителността, ефективността
и иновативността на българските предприятия.
Друга програма, която също подпомага МСП е ОП „Инициатива за МСП”
(ОП ИМСП), одобрена от Европейската комисия в края на 2015 г. за подкрепа
по линия на ЕФРР по целта „Инвестиции за растеж и работни места”.
На местно и регионално ниво основните стратегически документи в рамките
на които е включено развитието на МСП са Общинският план за развитие и
Областната стратегия за развитие.
Основните идентифицирани заинтересовани страни за подобряване на
политиките за бизнеса са:
o публичните власти – национални, регионални и местни;
o организации, подкрепящи бизнеса – национални и регионални;
o университети;
o регионални МСП
Министерството на икономиката на Република България има отговорността
да прилага политиките и да регулира икономиката на страната въз основа
на европейските принципи, както и да координира дейността на другите
институции в тази посока. Основният приоритет е да се създадат
необходимите условия за стабилен икономически растеж в Република
България. Министерството има за цел да създаде по-малко бюрократична,
благоприятна за инвестициите среда с прости и прозрачни процедури за
бизнес и ефективно управление в полза на предприемачите. Ефективното
външноикономическо сътрудничество е друга съществена част от неговите
политики.
Дирекция „Икономически политики за насърчаване” изпълнява редица
дейности по разработване, изпълнение и контрол на политически
инструменти за насърчаване на икономическото развитие, инвестициите и
интернационализацията
на
МСП,
включително
чрез
участие
в
разработването и контрола на изпълнението на оперативните програми,
финансирани от фондовете на ЕС; подготвяне на конкретни предложения за
подобряване на бизнес средата и отпадане и/или облекчаване на
съществуващите регулаторни режими; изпълняване на функцията на
секретариат, отговорен за изпълнението на ИСИС.
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Проведеното анкетно проучване демонстрира добро познаване на
действащите стратегически документи. Експертите на изпълнителя обръщат
внимание, че отговорът на въпроса има и престижен характер, така, че
Page | 70 следва да се има предвид, че анкетираните са счели за компрометиращо
да отговорят, че не познават някои от посочените документи. Важно е да бъде
отбелязан и фактът, че в 20% от анкетните карти не е посочен нито един
отговор на този въпрос. Отговорите са посочени в абсолютни стойности, като
въпросът дава възможност за повече от един отговор.

Кои стратегически документи познавате?

Интегриран план за градско развитие

16

Стратегия за развитие на общината

65

Областна стратегия за развитие

50

Регионални планове за развитие

35
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Нов момент в стратегическото планиране през настоящия програмен
период е разработването на сценарии за развитие, вместо досегашната
възможност за системна актуализация на стратегическите документи.
Правният акт, обвързващ всички институции и заинтересовани страни в
процеса на създаване на стратегическите документи е ПМС за
разработване на стратегическите и програмни документи на Р България за
управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка
на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г., прието от МС на
11.01.2012 г. Документът обхваща ключовите етапи в процеса по
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програмиране, определя основни участници и техните отговорности, както и
механизми на взаимодействие.
В отговор на изискванията на Стратегия „Европа 2020” България разработва
Национална стратегическа референтна рамка (НСРР) за периода 2012 –
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за постигането на целите на Стратегия „Европа 2020”, при отчитане на
насоките на “Териториален дневен ред на ЕС 2020” както и на Националната
програма за реформи на Р България (2012-2020 г.) и Националната
програма за развитие „България 2020 г.” - основните стратегически
документи, определящи целите и приоритетите за развитието на страната
до 2020 г.
Текущ актуален стратегически документ е Национална програма за
развитие България 2020 - рамков дългосрочен документ, обхваща всички
сектори и източници на финансиране. НПР БГ2020 е документ за
националните решения за растеж. Той е в съответствие с ангажиментите на
България на европейско и международно ниво, но въплъщава стремежа на
държавата за избор на национален път за напредък.
Изследване на ПРООН сочи, че със значителен капацитет са стопанските
камари и търговско-промишлените палати (69 %), агенциите за регионално
развитие (43 %) и организациите за разработване на политики,
застъпничество, подкрепа на НПО (40 %) и като цяло националните (40 %) и
регионалните (37 %) организации.
От гледна точка на степента на информираност – също критерий от
изключителна важност за НПО, с най-висока информираност се отличават
организациите за разработване на политики, застъпничество, агенциите за
регионално развитие (71%), стопанските камари и търговско-промишлени
палати (81%) и синдикатите (80 %). В допълнение към това отново с найвисока степен на опитност по отношение на изграден опит в застъпнически
кампании са отново организациите за разработване на политики стопанските камари и търговско-промишлените палати и агенциите за
регионално развитие, бизнес центрове и други сдружения за развитие.
Организации на бизнеса декларират сравнително висок интензитет на
участие в процеси на планиране, особено на местно ниво (46 % от тях са
участвали в изготвянето на общински план за развитие). На по-високите
равнища това участие намалява значително и последователно (за областни
стратегии – 31 %, регионални планове за развитие – 24 %, национален план
за развитие, национални стратегии или оперативни програми за СФ – 14 %):
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участието на общинско ниво е 2 пъти по-голямо от това на регионално и 3
пъти – от това на национално ниво.
РАЗРАБОТВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ И УЧАСТИЕТО НА
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Националната програма за развитие БГ2020 е основа за подготовката на
програмния документ за средствата от Европейския съюз за периода 20142020. Други важни документи, които се отчитат при разработването на
Оперативните програми за периода 2014 – 2020 е Националната
стратегическа референтна рамка за периода 2012 – 2022, която определя
цели, приоритети и специфични цели, допринасящи за постигането на
целите на Стратегия „Европа 2020” при отчитане на насоките на
“Териториален дневен ред на ЕС 2020” както и Националната програма за
реформи на Р България (2012-2020 г.) и Националната програма за развитие
„България 2020 г.” - основните стратегически документи, определящи целите
и приоритетите за развитието на страната до 2020 г.
На въпроса за познаването на процедурите по разработване на оперативни
програми по-голямата част от участниците в анкетното проучване отговарят
положително (или познават – 28% или имат частична информация за
процеса – 47%).
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В същото време никой от анкетираните не е участвал лично или чрез свой
представител в процеса на разработване на оперативните програми.
Важно е да бъде взет предвид факта, че при липса на ясна представа за
цялостната система от стратегически документи, които участват в процеса
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анкетираните е участвал в обществено обсъждане или работна група,
свързана с документ на местно или регионално ниво, не би могъл да
прецени, че това на практика е участие в процеса на подготовка на
оперативните програми.
Технология на подготовка на оперативните програми
Страната ни получава средства от структурните фондове на ЕС,
разпределени по Оперативни програми, съгласно Договора за
партньорство за настоящия програмен период.
Разработване на договора за партньорство
Междуведомствена работна група, създадена със заповед на министъра по
управление на средствата от ЕС отговаря за изготвянето на проекта на
Договора за партньорство, осигурява съответствието на ДП с принципите на
партньорство, многостепенно управление, насърчаване на равенството
между мъжете и жените и устойчивото развитие, както и с приложимото
законодателство. Работната група гарантира липсата на припокриване
между мерките по отделните програми и следи за изпълнението на общите
предварителни условности.
Разработване на отделните ОП
Тематични работни групи, създадени от съответните ръководители на
Управляващи органи по договорените програми, отговарят за изготвянето на
проекта на съответната Оперативна програма. В рамките на работната
група се анализират приоритетите на страната и секторните стратегии в
областта на съответната ОП и изготвят предложения за включване на
допълнителни приоритети и мерки в програмата. Работата на работната
група осигурява съответствието на програмата с принципите на
партньорство, многостепенно управление, насърчаване на равенството
между мъжете и жените и устойчивото развитие, както и с приложимото
законодателство. Членовете на РГ следят за изпълнението на тематичните
предварителни условности в съответните сектори. За всяка от оперативните
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.

програми се определя водещо министерство. Ръководителите на
тематичните РГ участват в работната група за Договора за партньорство
Принципи на партньорство
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оперативните програми вземат участие представители на:
o регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2
o национално представителните организации на работодателите,
работниците и служителите;
o национално представителните организации на и за хора с
увреждания
o НСОРБ
o академичната общност
o неправителствени организации
Преди приемането на окончателния вариант на Договора за партньорство
на територията на цялата страна се провеждат Обществени консултации по
Договора за партньорство.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
Предложени
е за
тематични
цели, ОП,
финансов
ресурс и
водещи
ведомства

СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

МИНИСТЪР ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА
СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

СКУСЕС

ВОДЕЩО
ТЕМАТИЧНА
РАБОТНА ГРУПА
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
ОП

Внасян
е на ДП
и ОП за
одобре
ние

Съответствие на
проектите на ДП и
ОП с НПР

Осигуряване на взаимна
съгласуваност и
съответствие с ОСР

ЦЕНТРАЛНО
КООРДИНАЦИОННО
РАБОТНА ГРУПА ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА
ДОГОВОРА ЗА
ПАРТНЬОРСТВО

ВОДЕЩО
ТЕМАТИЧНА
РАБОТНА ГРУПА
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
ОП

Настоящият анализ представя подробната схема за подготовка и
структуриране на оперативните програми, за да илюстрира тезата, че
разработването на комплекса от дейности, които ще бъдат договорени за
финансиране със средства от ЕС не е краткосрочна дейност, обхващаща
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интересни идеи и предложения. Оперативните програми са базирани на
изведените в националните документи проблеми, които подлежат на
разрешаване, и за които държавата ни може да гарантира, че допринасят
за постигане на общоевропейските цели и приоритети. В националните
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стратегии за развитие, които от своя страна обхвата съответните областни
стратегии за развитие. Областните стратегии следва да изведат общите за
тяхната територия проблеми и възможности на базата на Общинските
планове за развитие. В този смисъл, планирането на Оперативните
програми стартира на ниво общински планове за развитие, където
възможностите за участие на гражданите и бизнеса в процеса на
формулиране на политиките беше обстойно разгледан по-горе.
Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма
„Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г. (ОПИМСП)
Комитетът за наблюдение разглежда и одобрява методология и критерии за
подбор на операции, които да бъдат съфинансирани със средства от
Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз; разглежда
и одобрява годишните доклади и окончателните доклади за изпълнението на
ОПИК, ОПИМСП и ОПРКБИ; разглежда информация за финансовото
управление и изпълнение на съответната програма, включително за
сертифицираните разходи по съответната програма, разглежда и одобрява
предложения за изменения на съответната програма, които да допринесат
за постигане на целите на Европейските структурни и инвестиционни
фондове или за подобряване на управлението, включително финансово на
съответната оперативна програма.
В състава на Комитета за наблюдение са включени представители на
министерства, държавни агенции, областни и общински администрации и
на социално-икономическите партньори /Агенция за устойчиво енергийно
развитие; Българска агенция за инвестиции; Българска търговскопромишлена палата; Българска стопанска камара; Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България; Асоциация на индустриалния
капитал в България; Съюз за стопанска инициатива; Конфедерация на труда
„Подкрепа“; КНСБ; Националното сдружение на работодателите на хората
с увреждания/, на Европейската комисия, Сертифициращия орган, Одитния
орган и др. Съставът на Комитета се определя със заповед на министъра на
икономиката.
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Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г. е колективен орган, основан на принципа на
партньорството, включително в духа на Европейския кодекс на поведение за
партньорство в рамките на Европейските структурни и инвестиционни
фондове, който осъществява мониторинг върху изпълнението на
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наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за
периода 2007-2013г.
Комитетът е създаден през 2014 г., като в състава му с право на глас влизат
представители на: национално представителните организации на
работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския
съвет по реда на Кодекса на труда.
Специфични проблеми на стратегическото планиране
Факторът конкуренция
Проблемите на планирането в България започват още с произхода на идеята
за стратегиите. Както е всеизвестно, стратегиите произлизат от военното
дело и се свързва с постигането на предварително дефинирани цели в
процес, който е съпроводен с прогнозирани и непрогнозируеми рискове и
препятствия. Пазарната икономика припознава този подход и на него базира
основни понятия и тези.
Сериозния недостатък, че стратегиите и плановете в публичния сектор в
България не са изработени така, че основният им субект да се постави в
конкурентна среда, т. е. в стратегически контекст. В нашите туристически
стратегии липсват мерки, целево ориентирани към дефинираните
конкуренти
Гърция и Турция. В икономическите стратегии липсва
предпоставка за конкуренция с Румъния, например, за чуждестранните
инвестиции. В общинските планове, анализирани в рамките на изготвянето
на настоящия анализ, няма и намек за конкуренция със съседни общини.
В стратегическите документи има SWОT-анализи, но целеполагането не е
съобразено и ориентирано спрямо конкурентната среда и потенциала на
планиращите структури.
В повечето случаи причина за това е повърхностна работа на неадекватно
избрани външни експерти и консултанти. Налице е и стремеж да се копира
европейският модел на планиране, без да се отчитат конкретните
потребности и проблеми. Чрез копиране на чужди модели на стратегическо
планиране структурите не успяват да дефинират точно своите конкуренти,
залагат приоритети, които се нуждаят от липсващ в страната фундамент от
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фактори и условия, за да могат да бъдат реализирани, и като резултат – не
се постигат заложените цели.
Още през 2004 г. МРРБ издава Методически указания за разработване на
общински планове за развитие. В тях е подробно разписана систематичната
Page | 77 взаимовръзка между стратегическите документи на различни нива.
Механизмът на конструиране на стратегическите документи в национален
план предвижда като първичен документ да бъде общинския план за
развитие / стратегия за развитие. В този смисъл фактите и данните,
използвани при разработването на общинските стратегически документи,
заложените цели и идентифицираните проблеми имат ключово значение за
последващото окрупняване в стратегическите документи на по-високо ниво.
Цитираната методика предвижда стартиране на разработването на
общински планове за развитие на базата на задълбочен анализ на
икономическото и социално развитие на общината. Дефектите, заложени
още в първия етап от разработване на стратегически документи на ниво
община води до сериозни изкривявания както в целеполагането, така и във
формулирането на приоритетите и предвиждане на адекватни мерки в
последващите обвързани в системата на национално стратегическо
планиране документи. Указанията подробно описват процедурата, която
трябва да бъде следвана както по отношение на междуобщинската
координация, така и мерките и процедурите за осигуряване на публичност
и обществен консенсус.
Данните от проведеното проучване добавят още нюанси към оценката на
трудностите по прилагането, възприемането и формирането на
съпричастност към стратегически документи, публични политики и
оперативни програми.
Ето как участниците в анкетното проучване, преобладаваща част от които са
кандидатствали или са изпълнявали проекти, оценяват достъпността до
финансовите ресурси на ЕС, реализиран чрез механизма на оперативните
програми:
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Основни трудности при кандидатстване
по програми, финансирани от ЕС
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Участниците в анкетата са допълнили и собствени мнения относно
възможностите за участие на бизнеса в процеса на разработване на
стратегически документи и оперативни програми. Спектърът на лични
оценки е от впечатления за пълно игнориране на експертни становища,
давани от бизнеса и негови организации, през негативна оценка за степента
на прозрачност и липса на адекватна обратна връзка с бизнеса.
Анкетираните посочват, като един от основните проблеми липсата и
недостатъчната информация, както относно планирани публични
консултации, така и по отношение на възможностите за финансиране. Не
липсват и крайни оценки („връзката на бизнеса с институциите става с
връзки”).
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Участници в процеса
Българският модел на изпълнителна власт е със силно изразена
административна традиция и това предопределя доминиращото участие на
Page | 79 администрация и експерти при превръщането на взетите решения в
стратегически и програмни документи.
Сама за себе си тази референция не може да бъде класифицирана като
проблем или предимство. Важното е доколко процесът е отворен за играчи,
желаещи да се включат в него, респективно какви са възможностите за
отпадане на слаби и компрометирани актьори. Тук анализът също може да
протече на много нива. Едно от тези направления е релевантно на чисто
административните процедури за текучеството, подмяната, набора и
подбора на висококвалифицирани кадри в публичната администрация.
Друга по-съществена плоскост е свързана с общественото възприятие на
понятията публично и държавно/общинско. В България политиките се
схващат като държавни и общински, а много по-рядко като публични и това
самоизолира големи групи граждани и организации от всички етапи на
цикъла на политиките.
Важно е да се отбележи, че тази експертиза в администрацията активно бе
развита в периода на формиране на държавната служба. Паралелно с
това, администрациите на общинско ниво, НПО и други обединения на
гражданското общество в много малка степен разширяват познанията на
членовете си в областта на стратегическото планиране, формират трайни
познания за системата на стратегическо планиране, механизмите за
разработване на стратегии и политики, а от там и липса на активност при
разработване, обсъждане и прилагане. На практика националните
стратегии, кореспондират принципно с регионалните / областни стратегии
за развитие, по-слабо с общинските и почти нямат връзка с програмите за
управление на избраните кметове. Което означава, че нишката към
постигане на поставените в стратегическите документи цели е практически
прекъсната.
Важен момент е фактът, че отделните Оперативни програми се планират в
дългосрочен аспект и се базират на действащите стратегически документи.
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и приоритети се оценява като слабо обвързани с практическите
потребности. Причина за това е липсата на обвързаност със
стратегическите
документи
или,
нерядко,
имитативно
изготвени
стратегически документи, които не са базирани на конкретен анализ.
В рамките на проучването е извършен преглед на всички действащи
стратегически документи на регионално, областно и общинско ниво. Прави
впечатление, че в тях липсва конкретен ситуационен анализ. Използвани са
данни от НСИ, които както е известно отчитат известно забавяне в своето
оповестяване, предвид методиката на работа на Института и технологията
на обработка на данните. В преобладаващата част позоваванията са на
последното приключило национално преброяване на населението. Липсват
възлагания за проучвания на общинско ниво, степента на достоверност на
статистическите данни, с които разполагат общините не е висока и не дава
възможности за задълбочен анализ и формиране на адекватни
стратегически прогнози. Важно е да бъде отбелязан и фактът, че
икономически активните субекти не са коректни при подаване на
статистическа информация както на общинско ниво, в предвидените от
закона случаи, така и към органите на статистиката на национално ниво.
Тези констатации са основание да бъде направено заключението за
значителни изкривявания, които са двупосочни:
както от общинските планове за развитие към националните стратегически
документи, така и в низходяща посока.
Плановете за регионално развитие на шестте района от ниво 2 към 2020 г. са
разработени в периода 2012 – 2013 година и приети от Министерския съвет.
 Новата стратегия на ЕС „Европа 2020”, приета през 2010 г., налага
подобряване на координацията и обвързването на различни политики
и национални стратегии, включително на политиката и стратегиите за
балансирано и устойчиво регионално развитие в рамките на ЕС, с цел
постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически
растеж,
който
да
отговори
на
съвременните
глобални
предизвикателства пред развитието на страните и регионите.
 Нов подход и метод на планиране и програмиране на регионалното
развитие с подчертан акцент върху териториалната кохезия се налага
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и от разработването и прилагането на макро-регионални стратегии за
интегрирано развитие в рамките на ЕС, като в случая особено
значение за България има приемането през 2011 г. на Стратегията на
ЕС за развитието на Дунавския регион.
Page | 81

По отношение на НСРР, партньорството се разбира като активно участие на
всички дефинирани целеви групи в процеса на планиране, програмиране,
финансово осигуряване, наблюдение и оценка на НСРР, както и съвместно
вземане на решения и споделена отговорност в създаването на политики и
постигането на нейните цели. Прилагането на принципа на партньорство
само по себе си е механизъм за повишаване на устойчивостта на взетите
решения и ефективността на тяхната реализация, а чрез осигурената
публичност и прозрачност на процесите, се гарантира успеха на
стратегията и широка обществена подкрепа.
На национално ниво са определени отговорните институции и обхвата на
техните отговорности по отношение на Стратегията.
Роля на териториална администрация на изпълнителната власт
Областните и общинските администрации и териториалните звена на
централната изпълнителна власт са ключови участници в процеса на
формиране и прилагане на регионалната политика. Техните функции в
управлението, наблюдението, оценката и контрола на регионалното
развитие са определени със ЗРР. Те подпомагат провеждането на
регионалната политика, като разработват стратегически планови документи
за съответните нива и участват в разработването на ОПРР.
Участват в състава на органите, създадени със ЗРР за целите на
управлението и наблюдението на регионалното развитие – регионални
съвети за развитие и областни съвети за развитие.
Регионалeн съвет за развитие е орган за провеждане на държавната
политика за регионално развитие в съответния район от ниво NUTS 2.
 Осигурява широко и ефективно участие на всички партньори в
процеса на планиране, финансиране;
 Обсъжда и одобрява проекта на регионалния план за развитие и
изпълнява функциите на орган за наблюдение на изпълнението им;
 Отчита изпълнението на целите и приоритетите на НСРР на основа на
годишните доклади за изпълнение на РПР;
 Осъществява координацията на предвижданията на областните
стратегии за развитие за съответния район от ниво 2.
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Областен съвет за развитие е орган за провеждане на държавната политика
за регионално развитие на територията на областта (NUTS 3).
 Осигурява широко и ефективно участие на всички партньори в
процеса на планиране, финансиране на ниво NUTS 3;
 Обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
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 Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и
оценката на областната стратегия за развитие;
 Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и
партньорство за осъществяване на съвместни дейности по
регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
 Обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за
изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на
областния управител.
Областна администрация участва в реализирането на целите и
приоритетите на НСРР като:
 Изработва, организира общественото обсъждане и изпълнението на
Областната стратегия за развитие;
 Участва във формирането на регионални и местни партньорства при
подготовката, финансирането и изпълнението на проекти,
реализиращи плановите документи на регионално и местно ниво;
 Подпомага подготовката и реализирането на общинските планове за
развитие.
Общинска администрация участва в реализирането на целите и
приоритетите на НСРР като:
 Участва в изработването и изпълнението на общинските планове за
развитие и подпомага Общинския съвет, който приема общинския
план за развитие и програмата за неговата реализация;
 Мобилизира местните финансови, човешки и организационни
ресурси, включително на частния и неправителствения сектор за
изпълнение на мерките от приетите планове и програми за развитие и
прилагане на местните инициативи;
 Осигурява информация и публичност на действията за местно
развитие;
 Усвоява средства от фондовете на ЕС като конкретeн изпълнител на
проекти или като бенефициент.
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Социално-икономически партньори са национално представените
организации на работодателите и национално представените организации
на работниците и служителите (НСОРБ, синдикални организации, браншови
камари и организации) и са основен партньор на централната и
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формиране и прилагане на регионалната политика.
 Подпомагат вземането на решения с по-голям обществен консенсус
и внасят идеи, основаващи се на практическия им опит;
 Подпомагат реализацията на НСРР като усвояват средства от
фондовете на ЕС, явяват се бенефициент на политиките и действията,
свързани с регионалното развитие;
 Подпомагат с информационни, образователни и квалификационни,
финансови, посреднически и други средства реализацията на НСРР;
 Участват в реализирането на партньорства на местно и регионално
ниво за изпълнението на НСРР.
Неправителствени организации, широка общественост, гражданство.
Информираността и участието им е фактор за успешната реализация на
НСРР, тъй като имат функцията на полезен коректив по отношение на
подготовката и приложението на регионалната политика. Могат да участват
в реализирането на партньорства на местно и регионално ниво и да
подпомагат с информационни, образователни и квалификационни,
посреднически и други средства реализацията на НСРР.
Основен аспект на въпроса „кой да участва“ засяга обществените нагласи
и мнение. Често големи заинтересовани групи въобще не са
идентифицирани като такива, а предлагането на конкретни мерки не е
съобразено със социалните позиции. Ако се абстрахираме от
възможността това да е целенасочено, следва да засилим използването на
социологически инструментариум преди вземането на важни решения и
преди разгръщането им в управленски документи. Нерядко стремежът на
управляващите да се съобразяват с общественото мнение се класифицира
като популизъм, страх за политическия рейтинг, непоследователност и
непредсказуемост. Подобни хипотези имат място и причина за това е, че
нерядко компетентните институции демонстрират съобразяване с
обществената реакция след взимането на решение и пресъздаването му в
различни документи, а не преди това, какъвто е принципа на обществените
консултации. Общественото мнение и нагласи следва да се проверяват и
отчитат преди вземането на решение и създаването на стратегия.
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На следващо място като усложнение извеждаме липсата на съгласуване и
интегриране на противоречащи/конкуриращи се политики – например
туризъм и екология, енергетика и социална политика, транспорт и екология.
По същество това е недостатъкът на слабите хоризонтални политики, изтъкнат
Page | 84 като особеност на административния модел на изпълнителна власт.
Българският опит да се създават нови структури за координация и изпълнение
на тези политики не дава сериозен положителен резултат. Нещо повече –
това води до нова категория проблеми.
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ, СВЪРЗАНИ С БИЗНЕСА
През последното десетилетие концепцията за провеждане на основани на
доказателствата
политики
набира
все
по-голяма
популярност.
Нарастващата информационна обезпеченост и инвестициите в
изграждане на аналитичен и изследователски капацитет предоставят
широки възможности за оценка на това доколко публичните политики
постигат своите цели и водят до желаните резултати, съответно на каква цена
се постига това.
В проведеното проучване 36% от отговорилите оценяват въздействието на
политиките, свързани с бизнеса върху дейността на тяхната фирма като
неутрално, 25% - като донякъде положително, 13% - като напълно отрицателно
и само 8% оценяват въздействието на политиките върху работата на
фирмата като изцяло положително.
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Оценките на публичните политики се базират на:
 Изчерпателни проучвания на наличната литература и на вече
извършената работа;
 Анализи на налични данни (статистически, иконометрични и др.)
 Полеви изследвания (интервюта, посещения на място и др.) и
консултации (въпросници, анкети, фокус групи и др.)
 Прилагане на набор от стандартизирани критерии за оценка:
ефективност, ефикасност, консистентност, полезност и
релевантност.
В много от страните-членки на Европейския съюз се прилага систематичен
подход за оценка на публичните политики, основан на принципите на
базирано на изпълнението измерване и управление
(performancebasedmeasurement, performance-basedmanagement). Предимството на този
подход за оценка на политиките е, че позволява систематично събиране,
анализиране, преглед и отчитане на данни за изпълнението, мониторинг на
промените, идентифициране на потенциалните проблеми и механизъм за
вземане на навременни корективни действия.
Базираното на изпълнението управление (performance-basedmanagement)
е комплексна система, която позволява анализ на всеки от етапите от
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планирането и изпълнението на съответната
политика, създавайки
предпоставки за подобряване на цялостния процес по реализиране,
мониторинг и оценка на политиките. То предполага наличие на:
 система и процеси за събиране и анализ на данни за
изпълнението;
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 интегрирана система от критерии (индикатори) за оценка на
изпълнението;
 система за отчетност на изпълнението;
 механизъм за използване на информацията и анализите;
 отчетност на изпълнението.
В последните години гражданският сектор проявява значителен интерес към
контрола и оценката на изпълнението на политики, но категорично отказва
да спазва своите ангажименти по отношение на компонента предоставяне
на изходни данни за анализ на процесите. Този напор предизвиква
административните структури на различни нива да се капсулират в рамките
на совите компетенции, тъй като действащото законодателство натоварва
единствено тях с отговорности по спазването и прилагането на политики.
Разбираемо е нежеланието на административните органи да включват
граждани и техни структури в процеса на планиране и оценка, при условие,
че същите остават индиферентни към процеса на изпълнение и не могат да
бъдат обвързани със съответните отговорности за взетите решения.
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ПРЕПОРЪКИ
Необходимо условие за по‐голямата ангажираност на гражданите са ясните
и прозрачни правила и процедури за участие на гражданското общество в
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гражданско участие – информирането на гражданите, обществените
консултации, съвместното вземане на решения в експертно‐консултативни
съвети, комисии и др. Тяхното нормално функциониране е тясно свързано и
с въпроса за легитимното представителство на гражданите.
Препоръки за оптимизиране на работата на институциите:
 Становищата, изпратени от граждани и НПО във връзка с обсъждани
законопроекти и други правни актове, да бъдат публикувани в рамките
на процедурите за онлайн обсъждания.
 Проектите на нормативни актове, които подлежат на обществено
консултиране, да се публикуват в уеднаквени и стандартизирани
секции на сайтовете на отделните министерства, като се въведе
единен формат за съпътстващата информация (начален и краен
срок, лице за контакт с имена, длъжност и телефон за връзка).
 На сайтовете на МС и всички министерства да се обособят секции
“Работни групи” и “Консултативни органи” и системно да се публикува
достъпна информация за създадените работни групи и общественоконсултативни съвети.
 Да се изгради и поддържа актуална и консолидирана база данни с
действащите закони и подзаконови актове.
 Да се създаде механизъм за проследимост в работата на
създадените консултативни органи към МС и към отделните
министерства – периодично да се публикуват протоколи и материали
от техните заседания и срещи, отчети за извършената работа и
постигнатите резултати.
 Да се разнообрази форматът на провежданите обществени
консултации – срещи със заинтересовани страни, фокус групи,
презентации на проектите на нормативни актове, социологически
проучвания;
 При приключване на консултативния процес да се публикуват
постъпилите предложения и становища със справка за тяхното
приемане или отхвърляне.
Препоръки за оптимизиране на работата на регионално и местно ниво:
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Да бъдат публично оповестявани етапите в подготовката на
стратегически документи и да бъдат организирани обществени
консултации;
 Да се разширят възможностите при обществените консултации да се
вземат предвид писмени становища.
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 След приключване на консултацията, на страницата на съответната
община/ОС
 да се публикува обобщена информация за приетите или отхвърлени
предложения;
 Общинските съвети за публикуват предварителната си програма на
годишна база (индикативна програма);
Препоръки към развитие капацитета на НПО
 Гражданските сдружения да мотивират своето желание за участие в
консултативни процеси чрез активност и високо ниво на експертност.
 Изискването за публичност на дейността на обществените
организации е валидно в по-висока степен, отколкото за институциите,
доколкото преобладаваща част от НПО с претенции за включване в
процеса на консултиране, практически не осъществяват обществено
значима дейност и не информират за нея.
 Участието на членове на съответните сдружения, в качеството на
експерти в различни обществено значими инициативи, би допринесло
да повишаване на тяхната репутация и за привличане на подкрепа за
включване в консултативни механизми.
 Значителна част от действащите НПО имат ограничен щатен екип и
незаинтересована членска маса, на която се позовават, без за това да
има документирани доказателства (с изключение на НПО,
регистрирани в обществена полза);
 Сдруженията следва да изолират практиките за търсене на
нерегламентирани контакти с представители на изпълнителната власт,
т. к. това е едни от факторите, който поражда и подхранва обществено
недоверие към НПО; (пример МОСВ – средства проучвания)
 Нерядко поканата към участие на експерти от НПО е свързана с
очаквания за възнаграждение, което е условие за компрометиране на
независимостта на изразяваните становища;
 В протоколи от заседания на КС е видна подмяна на обществените
интереси с частни в позициите, изразявани от представителите на
граждански сдружения.
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И не на последно място по значение винаги трябва да се отчитат
местните традиции и културно-исторически фактори при изработване на
закони и политики, свързани с формите на гражданското участие.
Включването на всички идентифицирани групи и структури от
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структуриране на регламента за участие на и при разработване на ясен
модел за етапите от подготовката и реализирането на съответните политики,
в който експертният и граждански потенциал на заинтересованите страни
би допринесъл за формулирането на приемливи и осъществими решения.
Прилагането на модел за обществено участие, с който да се
подпомогне провеждането на дебат и диалог, осигуряващ изслушването и
вземането предвид на различни гледни точки, следва да подпомага
компетентните органи при вземане на обосновани решения и не следва да
възпрепятства прилагането на непопулярни мерки, които имат стратегическо
значение.
Консултативната стойност на заинтересованите страни може да има
подпомагаща функция, но не следва да изземва функциите по вземане на
решение, тъй като те са пряко обвързани с отговорността на институциите.
При определянето на ролята на заинтересованите страни и
последващото им включване в процеса на вземане на решения, следва да
бъдат отчитани и показателите за групиране:
 очаквания на заинтересованите страни по отношение
на
средата и политиката;
 предварителни нагласи на групите към вероятни промени в
средата;
 възможните ползи за заинтересованите страни от включване на
техни приоритети във формулираните решения;
 кои интереси на заинтересованите страни се засягат от
реализацията на отделни мерки;
 взаимоотношения между заинтересованите страни;
 какви ресурси са в състояние или биха могли да мобилизират
заинтересованите страни в полза на планираните мерки;
Важно условие за участието на структурите на гражданското
общество и на отделните личности при формулиране на политики на
местно равнище е 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
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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
Page | 90 на обществената подкрепа/липса на подкрепа за определени решения на
институциите.
Сред ефективните инструменти за отчитане мнението на отделните
граждани 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.
За обхващане на по-широк кръг от заинтересовани страни е необходимо
по-тясно сътрудничество с идентифицираните групи заинтересовани лица.
Формата на този вид сътрудничество обхваща провеждането, както на
класически обществени обсъждания, така и на структурни интервюта,
неформални дискусии, участия в конференции, кръгли маси и др. Целта е
на този тип събития да се обсъдят първоначално възможните варианти за
сътрудничество между всички страни, а впоследствие да се обменят идеи и
концепции за възможните мерки, които да бъдат взети предвид. След
изготвяне на първоначалния вариант на съответния документ различните
участници и представители на гражданското общество, бизнеса и
академичната общност следва да имат възможност и желание за участие в
организираните обществени обсъждания, където ще могат да изразят
своето мнение. По този начин ще бъде осигурена необходимата обратна
връзка за извършената работа и за насоките за подобряване.
Извън възложеното в рамките на изпълняваната обществена поръчка,
изпълнителят е разработил матрица за прилагане на принципите на
гражданско участие (Примерен модел за участие на заинтересованите
страни в процеса на обществени консултации). В отделните етапи от
разработване, консултиране, прилагане и мониторинг на стратегически
документи от различен ранг, механизмите на разработения модел могат да
бъдат прилагани, в зависимост от компетенциите и желанието на
участниците в консултативния процес (гражданския диалог).
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Примерен модел за участие на заинтересованите страни в процеса на
обществени консултации:
етап от реализирането на проекта

специфични цели за
участие на
заинтересованите страни

Процес
изпълнение

на

Процес на обсъждане

Предварителния етап
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Преглед
на
съществуващите планове и
политики

Анализ на състоянието.
Дефиниране
на
проблемите.

Анализ на статуса

Идентифициране
на
дефицитите
на
действащата транспортна
система

Разработка на сценарии /
варианти за решаване на
дефинираните проблеми

Формулиране
и
обсъждане на възможни
политики и мерки

Формиране на обща визия
на
заинтересованите
страни

Определяне на основните
насоки за развитие

Определяне на целите

Определяне
подобренията
приоритетите

Определяне
индикаторите
показателите
Определяне
бюджет

на
и
на

план

и

Количествена
планиране
подобренията

на
и
оценка

и
на

Оценка и получаване на
съгласие за адекватност на
разходите
и
ползите,
определяне на оптимален
комплекс от решения

Разпределяне
на
отговорности и ресурси

Оценка
на
разпределението
на
задачите и потенциала на
участниците

Мониторинг и оценка

Наблюдение
на
изпълнението, оценка на
напредъка, одобрение на
промените

техники

Информиране,
представяния;
Проучвания,
допитвания;

анкети,

Проучване
на
добри
практики
и
съвременни
научни постижения;

консултации,
съвместни
заседания,
изслушвания,
конференции,
презентации,
интернетфоруми,
обществени
обсъждания;
информационни
материали; обучения за
медии;

Технически/
експертни
доклади, консултации;

информационни
и
разяснителни
кампании,
доброволно
участие,
съпътстващи
инициативи,
популяризиране на ползите;
информационен център;
Експертни
оценки,
бюлетини, етапно обвързани
публични събития;
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представените проблеми при формирането на публичните политики в
България не могат да се разрешат бързо и еднозначно.
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бизнеса в процесите на вземане на решения на различни институционални
нива е обща европейска тенденция. Националните институции създават
широк кръг от 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, бизнесът със своите организации се утвърждават като
ценен партньор на държавата.
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.
Развитието на културата на гражданско участие е процес. Той, от една
страна, предполага създаването на предпоставки/възможности за различни
форми на участие. От друга страна, този процес предполага и активното
им прилагане, развитие и усъвършенстване от страна на гражданите и
институциите.
Важно условие, при оценката на възможностите за участие на гражданските
структури в процеса на формиране, прилагане, изпълнение и оценка на
политики и свързаните с тях правни актове, е че разширяването на
правомощията за включване следва да бъде законово обвързано с
отговорности и задължения. Следва да бъде отчетен и фактът, че промяна в
съотношението между правомощия по отношение на консултациите и
отговорности при изпълнението и прилагането на политики в полза на
гражданския сектор е свързана с Конституционни промени, доколкото
формат с широко гражданско участие на всички нива се регламентира от
двукамерен парламент, какъвто действащата конституция не предвижда. В
определени случаи, формите на активност на граждански сдружения по
отношение на намесата им в законодателния процес, би могла да бъде
тълкувана като действия срещу установения в държавата правен ред.
Анализът на европейските практики на гражданско участие на местно ниво
разкрива два модела:


модел, почиващ на традициите, чрез който ролята, участието и
включването на хората при изработване на политики и при вземане
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на решения е принцип, който се следва от векове (пр. Скандинавските
държави и Обединеното кралство);
„нормативен модел“, при който формите за участие се скрепяват в
закон, правилник или наредба и по този начин придобиват своята
легитимация и възможност за упражняване/прилагане. Този модел е
по-широко възприет от страните от бившия социалистически блок,
където нормативното уреждане на определен тип обществени
отношения цели да създаде/замести липсата на определени
традиции в уреждането им.

Анализът на конкретни практики на участие на местно ниво, показва, че
участието е двустранен процес, при който готовност трябва да имат и двете
страни – институции и граждани/гражданки организации. Различни примери
показват, че реалното гражданско участие понякога е трудно осъществимо,
доколкото зависи до голяма степен от готовността и подготвеността на
държавната и общинска администрация да проведат структуриран
обществен диалог при зачитане на принципите на гражданско участие.
Активното гражданско участие при решаване на обществени въпроси и
развитието на местни политики все още не е включено в широката култура
на хората, а оттам и в потребностите им. Умения, знания и нагласи,
необходими за управлението на съвременните демократични процеси
липсват.
Развитието на гражданското участие и гражданското общество не може да
компенсира липсата на местна и национална политика в тази област.
Отношението на държавните органи към граждански инициативи често е
проблематично. Граждански инициативи, които работят за промяна,
ангажирани в дейности по застъпничество, не винаги разполагат с ценна
експертиза и познават възможностите за ефективно участие в процесите на
създаване, изпълнение и мониторинг на политиките на различни нива. Като
цяло етапът на партньорство между институциите и гражданските структури,
независимо от дългия период, в който са налице правно регламентиран и
възможности за партньорство, все още се намира в етапа на запознаване с
основните понятия, механизми и преимуществата на гражданското участие
отколкото реално да го упражняват.
Прилагането на принципите на гражданско участие и на разпоредбите на
действащото законодателство, не може да бъде реализирано буквално и
без оценка на взаимодействието с другите действащи норми. Настоящата
разработка дава богат арсенал от възможности, които могат да бъдат
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компетентно интерпретирани и обвързани в устойчиви институционални
решения.
Слабост на политическите документи е техният препоръчителен характер.
Нарушаването на принципите, скрепени в тях им не би довело до
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нормативни текстове, не би предизвикало и санкции за неспазилите ги
страни, което отслабва влиянието и вярата на гражданите в по-младите
демокрации в гражданското участие.
Във времето, когато Европа преосмисля същността си и иска да се отърси
от бюрократичното изражение единственият възможен път е да даде повече
пряк достъп на гражданите до участие във формирането на политики и етапи
от приемането на нормативни актове. Един от възможните начини е
засилването на гражданското участие на местно ниво, чрез което ще се
възвърне усещането за реално включване на хората при разрешаване на
проблеми, близки до ежедневието им. Гражданското участие на
национално и местно ниво води до повече вяра в институциите с по-малко
тяхно административно усилие.
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