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І. Въведение 
 

Този доклад е резултат от изпълнението на дейност 2 „Анализ на прилаганите методи 

и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 г. включващ препоръки 

и насоки за тяхното прилагане  по проект“ BG05SFOP001-2.009-0104 „Граждански 

мониторинг върху процеса на формиране и контрол при изпълнение на държавни 

политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна 

програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. За създаването на този доклад бе извършен анализ-оценка 

на участието на гражданското общество в процеса на формулиране, оценка и 

мониторинг на Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 г., инструментите за 

тяхното включване, както и до каква степен дадените препоръки от гражданското 

общество са отразени в националната младежка политика. Анализът – оценка и този 

доклад са основен компонент - предпоставка за изпълнение на следващите дейности от 

проекта. В рамките на доклада се анализира съществуващата нормативна рамка, 

създаваща възможности за гражданско участие, методите за идентифициране и 

включване на заинтересованите страни, прилаганите инструменти за проучване на 

нуждите на гражданското общество при формирането на политики и прилаганите форми 

за включване на гражданите в процеса на мониторинг на политиката.  

В резултат на анализа-оценка се извеждат препоръки по отношение, работещи модели 

и добри практики - включително конкретни насоки за прилагането им за активиране на 

гражданското участие в процеса на формиране изпълнение и мониторинг на 

национални младежки политики. Същевременно тези препоръки ще са в основата на 

Дейността ще е разработването на Наръчник за активно гражданство, резултат от 

изпълнението на дейност 2. 
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ІІ. Методология  
 

Настоящата методология е приложена при изпълнение на Дейност 2 „Анализ на 

прилаганите методи и модели за гражданското участие в процесите на формулиране, 

изпълнение и мониторинг на Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 г. 

включващ препоръки и насоки за тяхното прилагане  по проект“  по проект 

BG05SFOP001-2.009-0104 „Граждански мониторинг върху процеса на формиране и 

контрол при изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“, 

финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Целта е чрез прилагането на методологията да се извърши:  

 

✓ Оценка на  участието на гражданското общество в процеса на формулиране, оценка и 

мониторинг на Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 г.; 

✓ Оценка на инструментите за тяхното включване, както и до каква степен дадените 

препоръки от гражданското общество са отразени в националната младежка политика; 

✓ При реализирането на дейността частично ще се приложи методиката за измерване на 

гражданското участие „Индексът на гражданското участие в България“ на територията 

на София, Пловдив и Варна – три от регионалните центровете на Р. България. 

В следствие на анализа – оценка са:  

✓ Изведени препоръки по отношение на включените заинтересовани страни; прилаганите 

инструменти за проучване на нуждите на гражданското общество при формирането на 

политики; прилаганите форми на включването на гражданите в процеса на мониторинг. 

На база така формулирания подход за изпълнение на договора, и с оглед на характера на 

предвидените в Техническата спецификация дейности и очаквани резултати, екипът на 

изпълнителя използва следните инструменти за събиране на информация: 

2.1 Приложени методи  

2.1.1 Преглед и анализ на релевантни източници на информация и свързани документи 

Подходът при изпълнението на този метод се гради върху събирането, проучването и 

анализирането на разнообразни източници на информация и документи, които имат отношение 

към извършването на анализа - оценка. В тази връзка е извършено кабинетно проучване на 

публично достъпни документи. 
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Прегледът и анализът на данни и документи от релевантните източници на информация 

подпомогна извършването на задълбочен анализ и постигане на съществена допълняeмост на 

анализа -оценка, изводи и препоръките, изведени в резултат от нея. 

2.1.2 Извършване на собствени проучвания за събиране на количествени и качествени данни 

В рамките на изследването беше проведено анкетно проучване. Проведеното анкетно проучване 

е анонимно, за да позволи  прозрачност и честност при формулиране на мнението. Анкетата 

съдържа обща част, предназначена за всички респонденти, след която се добавят специфични 

въпроси с цел да изяснят и прецизират мнението на заинтересованите страни и целевите групи 

към целите на анализа - оценка. В резултат от собствените проучвания се осигури голяма база 

първични данни, достатъчни за прилагането на статистическите методи за анализ. Базата данни 

е в електронен формат, което позволява да се правят анализи, необходими към дадения момент. 

Провеждане на фокус групи. Чрез прилагането им се събра допълнителна и по-конкретна 

информация по отношение на казуси, характерни за отделните целеви групи и заинтересовани 

страни; 

✓ Потвърдиха се или се отхвърлиха формулирани въз основа на проведеното допитване 

хипотези; 

✓ Предотврати формулирането на неверни изводи, заключения, препоръки по отношение 

изпълнението и управлението на стратегията. 

Информацията, получена чрез фокус групи послужи като основа за по-нататъшното провеждане 

на интервюта, изследване на причинно-следствени връзки и изясняване на възникнали 

противоречия между целевите групи и заинтересовани страни.  

2.2  Приложени инструменти  

2.2.1 Инструменти за качествени изследвания: 

Преглед на документи (кабинетно проучване) 

Методът, преглед на информация и проучване на документи, е базов при провеждане на анализа 

– оценка. Поради своя характер, анализа-оценка включи преглед на голямо количество 

източници на вторична информация – публично достъпна: доклади, анализи, стратегически 

документи, разработки на министерството, методически указания и работни документи, 

документи, свързани с изпълнението и мониторинга на стратегията. Резултатите от прегледа на 

документите е  един от основните източници на информация за екипът и генерираните от него 

изводи, като същевременно е използван и като основа в процеса на планиране на последващите 

информационни и аналитични дейности по извършването на анализа. Резултатите от 

прилагането на метода са основата за информационните дейности по събиране на първична 

информация и за последващите аналитични дейности. Методът е използван при изпълнение на 

всички анализаторски дейности и предостави първоначалната ресурсна база от информация за 

извършването на всички дейности по анализ и оценка. 
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Експертна оценка 

Инструментът за анализ-оценка въз основа на експертното заключение на експерти е  приложен 

във всички аналитични дейности. Експертите са представили своите становища, на база на които 

са оформени обобщените резултати в анализа- оценка 

Дълбочинни интервюта 

Изпълнителят е провел дълбочинни интервюта с представители на бенефициентите, целевите 

групи и с представители на различни институции. Интервютата са използвани за  набиране на 

дълбочинна информация и ясно разбиране на процесите. Интервютата с представители на 

заинтересованите страни бяха особено полезни за по-детайлна оценка на постигнатите резултати 

и извеждане на препоръки за подобряване на бъдещата Стратегия. 

Дълбочинните интервюта са проведени на основата на полуструктуриран въпросник. 

Полусвободната форма на въпросниците позволи на екипа да регистрира и важни оценки извън 

стандартизирания въпросник, чрез добавяне на допълнителни въпроси според ситуацията. 

Идентифицирането на респондентите се реализира със съдействието на Възложителя и по 

заложените в договора параметри. 

Дълбочинните интервюта са проведени преди запознаване с първите резултати от 

количествените изследвания – тяхното предназначение е да позволят ясното изграждане на 

хипотези, които след това са проверени с количествените изследвания. За целите на анализа са  

проведени общо 15 дълбочинни интервюта:  

- 7 интервюта сред представители на заинтересованите страни и членове на 

Обществения съвет към Министъра на младежта и спорта; 

- 8 интервюта с бенефициенти по програми на ММС  

- известни затруднения пред анализа произлязоха от липсата на отговор, от 

страна на Министерство на младежта и спорта, както и от останалите 

представители на централната власт за провеждане на интервюта с тях. 

Усилията на екипа, за достъп до представители на Министерството не 

постигнаха успех. За целите на анализа са използвани отговорите на 

представителите на Централната власт, дадени по-време на анализа по 

дейност 1 от настоящия проект.  

Фокус групи 

Груповата дискусия (фокус групата) е модерирана и целенасочена (фокусирана) дискусия на 

група от хора. Размяната на мнения и конфронтация на идеи с другите участници ни даде 

разширена информация. Процесът на групова динамика доведе до интензивна дискусия по 

интересни теми.  
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Информацията, получена чрез този метод послужи за конкретизиране на причинно-следствени 

връзки и изясняване на възникнали противоречия между целевите групи и заинтересовани 

страни. 

За целите на анализа са проведени 3 фокус групи, както следва:  

- 1 фокус-група с централната власт; 

- 1 фокус-група с целевата група - младежи 19-25 години; 

- 1 фокус-група с представители на заинтересованите страни на територията на 

община Пловдив, вкл. Младежки информационно – консултантски центрове и 

спортни клубове.  

Подбор на респондентите за участие във фокус групите:  

Участниците са избрани на случаен принцип от възможно най-широката база данни, с които 

Изпълнителят разполага за всяка от целевите групи, като стремежът бе да има възможно най-

голямо разнообразие от типове участници.  

Индекс на гражданското участие – Форум гражданско участие 

Методологията за измерване на Индекс на гражданското участие е разработена от Форум 

Гражданско Участие (ФГУ) в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП), с 

финансовата помощ на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Идеята за разработването ѝ е вдъхновена 

от постоянната динамика на активността на гражданите и организациите в България. Оценката 

се провежда веднъж на две години. Изводите и препоръките служат като основа за генериране 

на идеи за по-успешни стратегии за стимулиране на активното гражданско участие и 

подобряване на работата на ФГУ. Последното проучване е осъществено от ФГУ през 2017 

година. На местно ниво за София, Пловдив и Варна, стойностите на индекса са публикувани за 

2015-2016 година. Индексът се състои от измерване на три области, по два индикатора на област:  

1. Среда на гражданско участие  

1.1. Законодателство  

1.2. Институционална среда  

2. Практики/проявления на гражданското участие  

2.1. Инициативи на гражданското участие на национално и местно ниво 

2.2. Активни граждани 

3. Ефект/промени, до които води гражданското участие 

3.1. Резултат от гражданските инициативи 

3.2. Промяна в средата  

Оценките по съответните индикатори са резултат от дискусия на експертна група, която се 

състои от представители на граждански организации и експерти, работещи в различни сфери на 

местно и на национално ниво. Оценките се базират на предварително събрана информация чрез 
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анализ на правната рамка, анкетно проучване сред активни граждански организации и 

институции и социологическо проучване по метода омнибус. Съгласно методологията 

експертната група поставя оценки от 1 до 6 със следното значение: 

✓ 1 до 2 – състояние на слабо и неразвито гражданско участие  

✓ 2 до 4 – състояние на развиващо се гражданско участие  

✓ 4 до 6  - състояние на развито гражданско участие1  

За целите на анализа методологията ще бъде приложена частично при измерването на 

гражданската активност при приемането на Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г., 

в сферата на политиките, свързани с изпълнението на стратегията на национално и местно ниво.  

Както и при индекса данните са обобщение на направения анализ на законодателната среда, 

проведени количествени и качествени изследвания, и изследване на съществуващите форми на 

гражданско участие в сферата на младежките политики, произтичащи от НСМ 2010-2020 и 

оценка на средата на гражданско участие в тази сфера. Ограниченията при този подход са 

свързани със субективността на оценката и са специфични за разглеждания период.  

За целите на възможността за сравнимост се използват заключенията на Индекса по отношение 

на цялостната среда на гражданско участие за 2017 година, които се съотнасят към настоящия 

момент и сферата на политиките, произтичащи от НСМ 2010-2020. Направената оценка е 

свързана не с конкретна цифрова оценка, поради липса на достатъчно различни експертни 

оценки, а с логиката и изводите, залегнала в основата на цифровата скала на индекса.  

 

2.2.2 Инструменти за количествени изследвания: 

Анкети  

В анкетните карти въпросите са основно от затворен тип въпроси и въпроси с използване на 

скали, които позволиха разнообразна статистическа обработка на отговорите и използването на 

различни анализи на данните. Включени са малко на брой отворени  въпроси, позволяващи 

събиране на качествена информация. За всяка от целевите групи и заинтересованите страни е 

изготвен самостоятелен въпросник, като са включени въпроси, които са еднакви за всички – с 

цел сравнимост на получените данни.  

За анкетното проучване се използва по-долу описаната методология. 

Избраният метод на проучванията е анкетна карта за самопопълване (програмирана в електронен 

вариант, който минимизира случайните грешки и гарантира, че ще бъде отговорено на всички 

въпроси).  

 
1 „Гражданска активност с променлив успех. Индекс на гражданското участие – 2017“, Форум гражданско участие, 
2017  
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На представители на целевите групи и заинтересовани страни по стратегията  е изпратен имейл 

с линк към електронна анкетна карта. Имейлът съдържа разяснение относно целта на 

изследването, възложителят на изследването, както и гарантираната анонимност на 

индивидуалното мнение. За по-голяма представителност, анкетните проучвания са изпратени до 

всички представители на целевите групи и заинтересовани страни, чиито контакти бяха 

достигнати, като се заложи минимален брой на отговорите, който гарантира надеждност на 

резултатите (малка стохастична грешка).  

Изчислен е минимален дял на нужните анкети за да се гарантира надеждност и точност на 

получените данни. Стремежът ни бе  максималната стохастична грешка да бъде не повече от 

седем процента, т.е. максималната относителна грешка на оценките да не надвишава 7% за 50%  

относителни дялове при гаранционна вероятност P(t)=0.95 (напр. ако имаме 50% мъже и 50% 

жени в генералната съвкупност истинската величина на интересуващия ни относителен дял при 

този размер на грешката се възпроизвежда в границите от  43% до 57% - което означава, че в 

извадката съотношение между мъже и жени ще попада в посочения интервал). 

 

Обемът на минималния брой нужни анкети се определя по формулата: 

𝑛 =
𝑢2.

𝑞
𝑝 . 100

2

? 𝑖2 + 𝑢2.
𝑞
𝑝 .
1002

𝑁

 

където: 

u -  гаранционен множител, съответстващ на приетата гаранционна вероятност 0.95  u=1.96; 

p - относителен дял в проценти; 

q = 100 - p; 

N - единици в генералната съвкупност (например 637 бенефициенти по първа приоритетна ос); 

% - максимална относителна грешка на оценките в проценти; 

Стохастичната точност се оценява чрез пресмятане на максималната стохастична грешка на 

различните дялове при гаранционна вероятност P(u) = 0.95. 

Така получаваме минимална извадка от 500 респондента. 
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таблица 1 Стохастична точност за различни относителни дялове 

В хода на анализа-оценка се проведе количествено изследване сред целевите групи и 

заинтересовани страни, чрез разпространени  анкетни карти.  

Трябва да се отбележи сравнително високият дял на интерес към участие в изследването от 

страна на младежите и сравнително ниският отстрана на НПО и Спортните клубове. 

Извадката е представителна за изследваната целева група. Общата извадка е 507 случая при 

планиран минимум от 500 анкети (това е минималният обем на очаквана извадка, който е 

съгласуван с възложителя). Това гарантира изпълнението на планираната максималната 

стохастична грешка, която не е повече от седем процента, т.е. максималната относителна 

грешка на оценките не надвишава 6% за 50%  относителни дялове при гаранционна вероятност 

P(t)=0.95. 

Представените данни отразяват субективното мнение на представителите на конкретната 

изследвана целева група, които са участвали в изследването и могат да са приемат за мнение на 

целевите групи в България въобще. Конкретните задачи на изследването бяха: 

• да даде максимално точна и конкретна информация за опита и личните оценки на 

целевите групи относно включването на целевите групи и заинтересованите 

страни в процеса на разработване и приемана на Националната стратегия за 

младежта 15-29 години; 

• да направи сравнение на мненията по поставените въпроси, на различните целеви 

групи и заинтересовани страни, за да установи разминавания между различните 

групи и страни; 

• да направи обща оценка на желанието за участие на заинтересованите страни и 

наличните инструменти за неговото реализиране в процеса на разработване, 

консултиране, приемане, изпълнение и монитиране на политиките, свързани с 

изпълнението на НСМ 2010-2020; 
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• Разкриване на добри практики при провежданите политики по отношение на 

насърчаване на здравословния начин на живот след младите хора. 

Статистически бази данни 

За целите на анализите са използвани следните методи на анализ: 

Описателна статистика –извършен е анализ на честотите (брой пъти, в които 

променливите могат да бъдат идентифицирани) в допълнение към средните стойности 

(средно аритметично) и междинните стойности; 

Вариационен анализ – използвана е за да се прецени дали разликите между определени 

групи са съществени или не. 

За да проследи реалната ефективност от изпълнението на Стратегията експертите направиха 

различни сечения, както на ниво целеви групи, така и на ниво райони.  

Т-тест (T-test) за зависими и независими извадки – този статистически метод позволи 

проследяването на значими диференциации в зависимост от различните подизвадки, като при 

достатъчно големи стойности на t-коефициента са направени заключения за значими различия 

между сравняваните групи и последователно се сравнят средните стойности и стандартните 

отклонения; 

Еднофакторен дисперсионен анализ (One-way ANOVA) – този статистически метод се основава 

на сравнението на две оценки за вариацията на групите, като дава задълбочена информация за 

изменчивостта на признака под влияние на контролируеми променливи. Резултатите от 

прилагането на еднофакторен дисперсионен анализ могат показват съществуват ли 

статистически значими различия в отговорите на изследваните лица в зависимост от 

демографските им характеристики, целевите групи, като при достатъчно големи стойности на F-

коефициента са направени заключения за значими различия между сравняваните групи. 

По-горе описаните статистически методи са използвани при анализа и оценката на 

статистическата информация получена от количествените изследвания.   

При статистическите анализи са приложени при минимум 10 отговорили на конкретен въпрос. В 

случай, че отговорите са по-малко, то те са  обработени, но поради високата не надеждност на 

разпределенията, те не могат да бъдат коректно анализирани. 
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фигура 1 Логика на прилаганите методи и инструменти 

 

 

ІІІ. Нормативна рамка на гражданското участие.  

 

3.1. Обща нормативна рамка 

Основите на съвременната демокрация условно може да се разглеждат през призмата 

на два големи процеса – представителство и участие. Представителството предимно се 

свързва с (но не се изчерпва от), въпросите свързани с начина на конституиране и 

отчетността на публичната власт в рамките на изборния процес. Участието е свързано с  

включването на гражданите в процеса и възможността им да влияят, върху процеса на 

вземане на управленски решения. Разбира се двете понятия не са отделни. Участието в 

избирателния процес също е влияние върху управленски решения, а представителството 

на интереси (застъпничеството) се случва и в периода между провеждане на избори. 

Гражданското участие има съществени социално-интегративни функции, създавайки 

стимули за сътрудничество между различните индивиди в едно общество за решаване 

на общи проблеми. Така се постига цялост по отношение на двата процеса 
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представителност и участие. В този смисъл устойчивото, ефективно и целенасочено 

включване на гражданите в процеса на вземане на решения, е в основата на 

легитимността на демократичната политическа система и доброто управление. 

Осигуряването на условия за подобно ефективно и устойчиво реализиране на активно 

гражданско участие е свързано с постоянен процес на анализ и подобрение на  формите 

и инструментите за гражданско участие.  

Като отправна точка и с оглед сравнимостта на данните, за анализа ще бъде използвано 

приетото като дефиниция от Форум гражданско участие, определение на понятието 

„гражданско участие“ - „Действия и инициативи на граждани, граждански групи и 

организации, които водят до промяна в политиките и влияят върху управленските 

решения на различните нива”.  

В рамките на темата за гражданското участие могат да се отделят две измерения –достъп 

до системата за вземане на решения на различни нива; и влияние върху самата система. 

За целите на този анализ двете ще бъдат разделени.  

Достъпът до системата за вземане на решение се определя функционално от рамката 

създадената в българската нормативна рамка. Основата за гражданското участие е 

регулирана в Закона за нормативните актове (ЗНА)2, който регулира задължението 

текстовете на проектите за нормативни актове да се публикуват на страницата на 

съответната институция и на Портала за обществени консултации – www.staregy.bg 

(когато институцията е национална), преди те да бъде внесени за обсъждане и  

приемане от институцията (чл. 26 от ЗНА). През 2016 година са приети промени в ЗНА, с 

които се създава минимален срок от 30 дни, в рамките на които гражданите да могат да 

предоставят своите становища и предложения, свързани с публикувания проект на 

законопроект. ЗНА вменява задължението проектът да бъде придружен от доклада и 

мотивите за неговото внасяне, както и от извършената оценка на въздействието. 

Ключово за устойчивото включване на гражданите е приетото задължение органите да 

разгледат и отразят в законопроекта (при наличие на необходимите условия) на 

постъпилите предложения. Справка за предложенията, както и мотивите за тяхното 

приемане/отхвърляне също трябва да бъде публикувана на страницата на институцията 

и на Портала за обществени консултации.  

Отделно задължението да се провеждат обществени консултации във връзка с 

национални и регионални планове за пространствено развитие е регулирано с промени 

 
2 Обн. ДВ. бр.27 от 3 Април 1973г., последни промени – обн. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016г. 

http://www.staregy.bg/
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в Закона за регионално развитие (ЗРР) през 2016 година. Резултатите от обществените 

обсъждания (получените становища и мотивите за приемането/отхвърлянето им) са част 

от самите планове. Предвижда се възможност за включване, със съвещателен глас, на 

представители на заинтересовани страни в регионални и областни съвети за развитие.  

Освен в обществени консултации правото на гражданите да участват чрез директни 

предложения до институциите е гарантирано от Конституцията на Република България. 

Чл. 45 гласи: „Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните 

органи“3. Конкретният ред за подаването им е регулиран със Закона за нормативните 

актове (ЗНА), Административно-процесуалния кодекс (АПК)4 и Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)5.  

Глава осма от АПК е посветена на реда за отправяне на предложения и сигнали към 

институциите – „административни органи, както и до други органи, които осъществяват 

публичноправни функции“ (чл. 107, ал.1). По силата на разпоредбите в 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 на компетентността на 

тези органи“ (ал. 2) или за „злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на 

държавно или общинско им имущество или за други незаконосъобразни или 

нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни 

лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени 

интереси, права или законни интереси на други лица (ал. 3)“. Подаваните сигнали могат 

да са писмени или устни и да бъдат подадени „лично или чрез упълномощен 

представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна поща“ (чл. 111, ал. 1). 

Организацията на работата с постъпилите сигнали, се урежда с устройственият 

правилник на съответната институция и се поверява на определени от тях длъжностни 

лица.  

Все още е валидно заключението направено в доклада на Форум гражданско участие по 

отношение на неясното законодателство за редът и начините за упражняване на правото 

на петиции и за тяхното разглеждане от компетентните органи, особено по отношение 

тяхната електронна форма6. Липсва ясен механизъм за разглеждане и процедура за 

отговор, свързани с различените инициативи относно стартираните петиции.    

 
3 Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., последни промени – обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г 
4 Обн. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., последни промени – обн. ДВ. бр.36 от 3 Май 2019г. 
5 обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г., последни промени – обн. ДВ бр. 47 от 5.06.2018 г. 
6  http://www.fgu.bg/wp-content/uploads/2018/01/LegalEnvironmentAnalysis_Citizen-Participation-Index_2017.pdf 

http://www.fgu.bg/wp-content/uploads/2018/01/LegalEnvironmentAnalysis_Citizen-Participation-Index_2017.pdf


  
Проект  BG05SFOP001-2.009-0104 „Граждански мониторинг върху процеса на формиране и контрол при 

изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна програма 
„Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

16 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от СПОРТЕН КЛУБ ПРИОРИТИ СПОРТ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Чл.18ти от ЗНА регулира правото на държавните органи, юридически лица и гражданите 

да правят предложения за усъвършенстване на законодателството. Ключови за 

участието и включването на гражданите в процеса на вземане на решения, са 

разпоредбите на чл. 18а и 18б от ЗНА, който вменява на институциите задължението при 

разработването на проект на нормативен акт да се извършва предварителна оценка на 

въздействието и се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите 

лица (заинтересованите страни) и последваща оценка, при прилагането на съответната 

политика. Приетата от Министерски съвет (МС) наредба за обхвата и методологията за 

извършване на оценка на въздействието7 изисква идентифицирането и анализ на 

потенциалните въздействия върху всички засегнати и заинтересованите страни, както и 

описание на проведените консултации. Това изискване допълнително създава условия 

за включването на гражданското общество в процеса на разработване и мониторинг на 

политиката.  

Що се отнася до законодателни инициативи на народни представители, оценката на 

въздействието се прилага към проектите на законодателни актове, при внасянето им до 

председателя на Народното събрание (НС)8. Съгласно методологията за извършване на 

предварителна оценка на въздействието на законопроектите9 чл. 76, ал. 1, оценката на 

въздействието следва да включва „кратко описание на заинтересованите групи от 

приемането на законодателната инициатива (бизнес, неправителствени организации, 

граждани, държавни органи, други), степента, в която тя ги засяга, както и тяхното 

отношение към законодателната инициатива“. Целта е да се посочи „очакваното 

въздействие на законодателната инициатива върху конкретни групи и обществени 

отношения, както и използваните методи за тяхното идентифициране, като например - 

изследвания, обществени консултации, сравнителни анализи и други“. По този начин 

официално се предпоставя включването на идентифицираните заинтересовани страни в 

разработването и обсъждането на бъдещите законодателни актове.  

На местно ниво възможността гражданите да участват в процеса на разработване и 

приемане на политики (нормативни актове и стратегически документи) е регулиран от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Чл. 49, ал. 3 

дава право на „гражданите и юридическите лица… да внасят писмени предложения и 

становища в комисиите на общинския съвет“. В допълнение чл. 28, ал. 2 регулира 

правото на гражданите „да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите 

 
7 Обн. ДВ. бр.91 от 18 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2017г. 
8 Глава осма, чл. 76 (1) от Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.  
9 Приложение към чл. 76 (1) от Правилник за организацията и дейността на Народното събрание 
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комисии, като заемат специално определените за тях места“, като „могат да се изказват, 

да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, 

кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес“ (ал. 3)10.  

Чл.17 то ЗМСМА определя основите на директното участие на гражданите в процеса на 

вземане на решения, на местно ниво, чрез две допълнителни форми. Според ал.2: 

„Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, 

така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението“. Редът, 

условията и организацията на прякото участие на гражданите се регулира от Закона за 

пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 

(ЗПУГДВМС), който освен тези две форми предвижда и възможността за: гражданска 

инициатива на европейско, национално и местно ниво; и европейска гражданска 

инициатива. Поради фокуса на настоящото изследване, т.е. гражданското участие в 

процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките, свързани с 

Националната стратегия за младежта 2010-2020 година, тези форми няма да бъдат 

разглеждани в детайли.  

Съществуващите документи, разглеждащи гражданско участие11, водещи се от 

изградената практика, единодушно определят четири нива на гражданско участие, 

съобразно степента на включване на гражданите в процеса на вземане на решения:  

• Информация 

• Консултация 

• Диалог 

• Партньорство 

С оглед на сравнимост на достигнатите заключения, законодаталената рамка ще бъде 

разгледана и през призмата на тази методология.  

 

3.2. Информация  
Правото на информация е основна предпоставка за ефективното и пълноценно 

гражданско участие и включване на гражданското общество в процеса на вземане на 

решения. Това право се гарантира от Конституцията на Р. България: „Гражданите имат 

право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които 

представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга 
 

10 ЗМСМА, Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г. 
11 В частност Индекс на гражданското участие в България и Наръчник за гражданско участие 
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защитена от закона тайна или не засяга чужди права“ (чл. 41). Това право се регулира от 

Закона за достъп до обществена информация. Според анализът на правната рамка 2015-

2017 година, изготвен за целите на Индекса за гражданско участие, съществените 

промени чрез Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена 

информация /ЗИД на ЗДОИ/ са свързани с:  

• разширяване обема на подлежащата на публикуване в интернет страниците на 

институциите информация – от 4 на 17 категории информация; 

• подобряване режима на подаване на електронни заявления и получаване на 

информация по електронен път; 

• регламентиране повторното използване на информация от обществения сектор 

– изискване за създаване на „портал за отворени данни“, който се поддържа от 

администрацията на Министерски съвет;  

• Задължението в сила от 2016 година на организациите от обществения сектор да 

планират поетапно публикуване в отворен формат в интернет информационните 

масиви и ресурси, които поддържат 5, а най-късно до 1 юни 2017 г. следва да 

бъде създадена единна платформа за достъп до обществена информация12.  

Чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ определя вида на информацията, която следва да се публикува. 

Като основен дефицит е посочено липсата на предвидени ресурси, които да покрият 

новите изисквания на закона, както и на длъжностни лица по достъпа до информация, 

което създава съществени проблеми, с оглед на увеличения обем работата.  

Липсват съществени изменения на законодателството в тази сфера, след датата на 

публикуване на горния анализ.  

Предвидената за 2017 година платформа за обществена информация, стартира през юни 

2019 година. Платформата предоставя възможност на гражданите за „подаване на 

заявления за достъп до информация“13 и следва да осигури целия процес по 

разглеждане, препращане и предоставяне на решения по подадените заявления. 

Според наличната на платформата, статистика, към юли 2019 година са подадени 108 

заявления от физически и юридически лица. Техният статут е както илюстрира фиг. 1:  

 
12 Правна рамка на гражданското участие на местно и национално ниво в България, Индекс на гражданското участие, 
Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право, 2018 г.  
13 Чл. 15в, ал. (2), Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ), Обн. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ. 
бр.17 от 26 Февруари 2019г. 
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Фигура 2 Статистика на подадените заявления за достъп до обществена информация, според техния статут 
14 

 

От тези заявления – 79, са публично достъпни на платформата. Липсва информация на 

какво се дължи тази разликата в статистиката (79 от общо 108 подадени).  

Правото на информация в областта на младежката политика, извън общовалидните и 

вече разгледани разпоредби, е регулирано и чрез глава седма на Закона за младежта. 

Чл. 44, ал.1 от Закона за младежта въвежда изискването Министерството на младежта и 

спорта да създаде и поддържа „Национална информационна система за младежта 

(НИСМ) с цел осигуряване на актуална информация за потребностите на младежта в 

страната, както и за планирането, наблюдението, управлението и оценката на 

политиките за младежта на национално, областно и общинско ниво“15. Ал. 2 определя 

минимумът информация, която следва да съдържа подобна система, а именно - данни 

за младежките организации в страната; списък на национално представителните 

младежки организации; изследвания за състоянието на младежта, анализи и оценки за 

провеждането на политиките за младежта на национално, областно и общинско ниво; 

национални и европейски документи, свързани с осъществяване на политиката за 

 
14 Платформа за достъп до обществена информация, 
https://pitay.government.bg/PDoiExt/sectionDetailsView.jsf?idPubl=2080&codeSect=5 
15 Закон за младежта, Обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., изм. бр.14 от 20.02.2015 г 
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младежта; актуална информация за възможностите за финансиране на младежки 

дейности. Законът задължава Министерството да направи системата публична през своя 

интернет сайт. Трябва да се отбележи, че освен източник на информация, системата се 

създава и като своеобразен регистър на национално представителните младежки 

организации, които се вписват в нея след като подадат заявление в Министерство на 

младежта и спорта (чл. 46, ал. 1). Подобно действие се стимулира чрез въвеждане на 

изискването „младежките организации, които кандидатстват за финансиране по 

национални и европейски програми за младежта…да са вписани в Националната 

информационна система за младежта“ (чл. 45). Подобно изискване създава устойчив 

механизъм за идентифициране и установяване на комуникация с основните 

представители на заинтересовани страните в областта на младежката политика. 

Подробна оценка на функционирането на системата ще бъде представено в следващият 

раздел на доклада.  

Както е отбелязано и в изготвеният от Форум гражданско участие и Български център за 

нестопанско право, анализ достъпа до информация е свързан и с „принципа на 

прозрачност в дейността на институциите, по отношение на това как планират, как 

вземат решенията си и как ги оповестяват.“ Все още е валидно заключението, че липсва 

правно основание за публикуване на стенограмите от заседанията на МС, доколкото 

достъпа до служебна информация, свързана с материалите внесени за разглеждане в 

МС, може да бъде ограничен със заповед на министър председателя16. Въпреки това, 

продължава да е практика тези стенограми да бъдат публикувани на страницата на МС, 

заедно с дневния ред на заседанията и протоколите от взетите решения. Същевременно 

законодателната програма на МС се публикува на всеки шест месеца.  

Фактор улесняващ гражданското участие е и изискването на чл. 33, ал. 1 „председателите 

на постоянните комисии (да) обявяват писмено дневния ред, часа и мястото на 

заседанията на интернет страницата на Народното събрание и чрез електронна поща до 

членовете на комисията“. Това обявяване трябва да се случи най-малко два дни преди 

заседанието на комисията.  

Подобни регулации съществуват и на общинско ниво. Като основа правилниците за 

организация и дейността на общинските съвети определят достъпа на гражданите и 

гражданските организации до заседанията на комисиите на общинските съвети, 

съгласно чл. 28 от закона за Местното самоуправление и местната администрация, който 

предвижда възможността на гражданите и представителите на юридическите лица да 

 
16 чл. 37, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ 



  
Проект  BG05SFOP001-2.009-0104 „Граждански мониторинг върху процеса на формиране и контрол при 

изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна програма 
„Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

21 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от СПОРТЕН КЛУБ ПРИОРИТИ СПОРТ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

участват в заседанията на комисиите, да отправят становища, предложения и питания. 

Съществуват разлики по отношение на реда и конкретността на предвидените в 

различните правилници, процедури. Същевременно публикуването на дневния ред на 

заседанията на общинските съвети и комисиите, невинаги е обвързано с конкретен срок, 

което „ограничава възможността на гражданите и представителите на юридическите 

лица да участват в тях, както и да упражнят навреме правото си да изпращат писмени 

становища и предложения“17. 

Без да дава цифрова оценка, анализът заключва, че като цяло липсват сериозни 

законодателни промени (след измерените в Индекса на гражданско участие), които да 

могат да посочат качествено изменение в състоянието на индекса.  

 

3.3. Консултиране 
Консултирането със заинтересовани страни е второто ниво на гражданско участие, което 

следва да се инициира от страна на публичната власт на национално и местно ниво, при 

приемането на нормативни или политически актове. Както вече бе посочено основите 

на този процес са поставени с промените в ЗНА и въвеждането на изискването за 

провеждане на оценка на въздействието и публикуването и за обществени консултации, 

заедно с мотивите за съответния законопроекти. Вече бе обсъдено изискването за 

идентифициране на заинтересованите страни, като предпоставка за провеждането на 

обществени консултации. Същевременно обаче оценката на въздействието създава 

условия за повишаване на качеството на консултациите, чрез механизма за изследване 

на съотношението между поставените в нормативния акт цели и очакваните резултати 

от прилагането на съответната политика. Подобно изследване повишава 

информираността на заинтересованите страни по отношение на предвижданите 

промени, съществуващите нормативни актове, очакваните резултати, както и наличните 

алтернативни сценарии.  

Трябва да се отбележи, че след промените в ЗНА от 2016 година, все още липсва 

законова дефиниция на термина - обществена консултация, като различни нормативни 

актове и документи ползват като синоним „обществено обсъждане“.  Още тогава, това е 

посочено като проблем в изследването на правната рамка, направено от ФГУ, поради  

създаването на неяснота относно съдържанието на двете понятия, както и тяхното 

прилагане. Въпреки, че подобна неяснота остава до голяма степен формалност, все пак 

 
17 Правна рамка на гражданското участие на местно и национално ниво в България, Индекс на гражданското участие, 
Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право, 2018 г. 
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ясното разграничение на понятията следва да създаде методологическа и правна основа 

за подобряване процеса на прилагане, анализ и оценка на съществуващите инструменти 

и механизми за консултации със заинтересованите страни.   

Форумът гражданско участие (ФГУ) идентифицира 3 ключови елемента за провеждането 

на обществени консултации – предвиждане на достатъчен и подходящ срок за 

осъществяването на консултацията; срок на консултацията и лице за контакт; както и 

начините за провеждане на обществената консултация и нейното приключване. И по 

трите елемента липсват съществени промени след периода на осъществения от ФГУ 

анализ (2017).  

След промени в ЗНА, чл. 26, ал. 4 увеличава минималния срок за изпращане на 

предложения и становища по проектите на нормативни актове от 14 на 30 дни. Все още 

е предвидена възможност съставителят на проекта, при изключителни случаи, да 

определи друг срок (при изрично посочване на причините в мотивите). Срокът не може 

да бъде по-кратък от 14 дни. Анализът показва, че все още липсва изрично определение 

на критериите, които са в основата на позоваването на „изключителни случаи“. 

Широкото тълкуване създава предпоставки за намаляване срока за обществени 

консултации и без наложителни причини. От съществено значение е да се отбележи, че 

законодателните инициативи на народните представителите, не са обвързани със  

задължителен срок за провеждане на обществени консултации и изготвянето на 

предварителната оценка на въздействие на същите.  

Задължението за публикуване на проектите на нормативни актове на изпълнителната 

власт на портала за обществени консултации (чл. 26, ал.3), от своя страна, не просто 

улеснява проследяването на срока за консултации, но и определя ясно формата за 

тяхното осъществяване, без значение дали има изрично посочено лице за контакт.  

По отношение начините за провеждане на обществените консултации е важно да се 

посочи, че качеството на консултацията може да се определи по отношение на няколко 

важни критерии:  

1. Достигане до възможно по-широк кръг от заинтересованите страни, което да 

гарантира обсъждането както на специфичните въпроси, така и на общата 

философия и принципи на съответния нормативен или стратегически документ.  

2. Необходимо е информацията да бъде представена в резюмиран, систематизиран 

и разбираем вид, така че да позволи ефективна обратна връзка. 

3. Необходимо е да се приложат ефикасни инструменти за консултация, съобразени 

с достъпа и характеристиките на определените заинтересовани страни. 
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4. Необходимо е да се извърши оценка на въздействието на акта и обосновка за 

неговото приемане. 

5. Обобщение на това колко предложение са постъпили, както и мотивите за 

тяхното приемане или отхвърляне.  

През 2010 година МС приема Стандарти за обществени консултации, които определят 

етапите на тяхното провеждане, както и указания за осъществяването на всяка една от 

посочените стъпки. До голяма степен, разгледаните промени в ЗНА, всъщност отразяват 

по-голямата част от тези стандарти.  Основен недостатък, продължава да бъде факта, че 

ЗНА въвежда минималните задължителни изисквания за провеждане на обществени 

консултации, без това обаче да води до промени в други нормативни актове, които да 

са съобразени със специфични изисквания на материята, която се регулира, както и на 

„възможностите на съответните заинтересовани страни за включване в процеса на 

обсъждане“18. Подобно отношение води до формализъм при провеждането на 

обществените консултации, свързани с качеството на консултациите, достигането до 

заинтересованите страни, както и мотивирането им да се включат в процеса.  

чл. 26, ал. 5 от ЗНА вменяването на задължението „съставителят на проекта (да) 

публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите 

предложения заедно с обосновка за неприетите предложения“, след приключването на 

обществената консултация и преди приемането/издаването на нормативния акт. Тази 

информация следва да се публикува и на Портала за обществени консултации, когато 

съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт. За Народното събрание, 

подобно изискване се открива в чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността 

на Народното събрание, която изисква докладът на водещата комисия да съдържа и 

резюме на постъпилите становища от неправителствените организации. 

Трябва да се отбележи, че тези разпоредби се спазват в своята формална част. Липсва 

стандарт и водещ принцип при отразяването на становищата, както и решение по тях. 

Например в доклада на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, по 

отношение промени в Закона за младежта се изброяват постъпилите становища, като се  

споменават „някои от по-важните аргументи“. Какъв е критерият за „важност“ остава 

неясно. Също така се споменава, че „от становищата на младежките организации – 

Национален младежки форум подкрепя законопроекта, Младежки червен кръст 

изразява принципна подкрепа и предлага допълнения, Младежки глас не подкрепя, 

 
18 Правна рамка на гражданското участие на местно и национално ниво в България, Индекс на гражданското участие, 
Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право, 2018 г. 
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като подчертава, че на промени в Закона за младежта са необходими, но това трябва да 

се подложи на обсъждане с младите хора и да се чуе техния глас“19. Липсва 

аргументацията на становищата, както и текста на самите становища. Подобен подход 

формализира консултативния процес и не стимулира гражданско участие в рамките на 

парламентарния процес.  

 

3.4. Диалог и партньорство 
Тези две нива, изискват по-висока степен на мотивация на заинтересованите страни и на 

администрацията, но също така предпоставят по-силна ангажираност и включване на 

гражданите в процеса на вземане на политически решения.  

Следващите нива на гражданско участие – диалог и партньорство, предполагат по-

висока степен на ангажираност и въвлеченост на гражданите в процесите на вземане на 

решения. Законодателните гаранции за подобно включване са свързани с правото на 

гражданите да подават предложения и сигнали, регулирано в АПК и гарантирано от 

Конституцията, което вече бе разгледано по-горе. Това, което изисква допълнително 

внимание са обществено-консултативните съвети, като форма на партньорство и участие 

на гражданите в процеса на вземане на решения. Чл. 21, ал. 1 от Закона за 

администрацията създава възможността Министерският съвет да създава съвети „като 

постоянно действащи консултативни органи на правителството, осигуряващи 

координация в сферата на изпълнителната власт, както и сътрудничество с други 

държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени 

организации при определянето и провеждането на държавната политика в дадена 

област или по особено важни въпроси от обществена значимост“. Ал. 5 допълнително 

обособява възможността „за участие в съветите…. да се привличат и неправителствени 

организации, имащи отношение към дейността на съответния съвет. В постановлението 

за създаване на съвета могат да се предвиждат критерии за кандидатстване на 

организациите.“ Така решението относно критериите за включване на заинтересованите 

страни е изцяло от компетенциите на органа, който създава съвета.  

Обществено-консултативен съвет може да се създаде и по силата на закон, като в този 

случай неговата структура, правомощия, състав, мандат се определят от самия закон. 

Подобен е случаят и на Националния консултативен съвет за младежта. Той се създава 

 
19 Доклад на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта за първо четене на Законопроект за изменение 
и допълнение на Закона за младежта, № 754-01-36, внесен от Весела Лечева и група народни представители на 
05.07.2017 г., https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2587/reports/ID/7126 

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2587/reports/ID/7126
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със Закона за младежта, който има правомощията да предоставя „становища по проекти 

на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до политиката за 

младежта, предлага мерки за постигане целите на държавната политика за младежта, 

обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта“20. В 

консултативния съвет влизат освен заместник министри от всички, свързани с 

политиката на младежта министерства, представител на Националното сдружение на 

общините в Република България; представител на Националното представителство на 

студентските съвети; и по един представител от всяка национално представителна 

младежка организация. Законът предвижда и механизъм, по който в съвета да се 

включат представители на обществеността, които трябва да са национално 

представителни организации. Според разпоредбите на чл. 22, ал. 1 - „национално 

представителна младежка организация е младежка организация, която има членове не 

по-малко от 900 физически лица и извършва дейност на територията на не по-малко от 

30 на сто от общините в страната“. За целите на тези разпоредби се създава механизъм 

за вписване на национално-представителните младежки организации, отново 

регулиран чрез Закона за младежта (чл. 23 – 31). Вписването се случва със заповед на 

Министъра на младежта и спорта, в следствие на заявление, подадено от 

неправителствената организация. Заявлението се разглежда от комисия, назначена от 

министъра и като вписването е за срок от 3 години. Заповедта на министъра подлежи да 

обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

Основно обобщение, касаещо правната регулация на обществено-консултативните 

съвети е факта, че тяхното създаване е по-скоро пожелателно, „т.е в правомощията на 

органите на държавна власт е да преценят дали е необходимо създаването на подобен 

съвет, с какви правомощия и по какъв начин в него да се включват представители на 

обществеността, в това число НПО“21. Подобно решение е възможно да бъде 

разглеждано от гледна точка гъвкавост и ефективност на процеса на вземане на 

решения. Същевременно обаче, пожелателния характер на обществено-

консултативните съвети, предпоставя слабата институционализация на тази форма на 

гражданско участие в българската политическа система, като цяло.  

 
20 Закон за младежта, чл. 10, ал. 2, т. 1, Обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г. изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 
2.08.2013 г., бр. 14 от 20.02.2015 г. 
 
21 Правна рамка на гражданското участие на местно и национално ниво в България, Индекс на гражданското участие, 
Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право, 2018 г. 
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Подробен анализ на тази тема може да се открие в „Проучване на консултативните 

съвети и интернет форми за гражданско участие“ на Българското училище за политика22. 

Проучването достига до извода, че „въпреки формалното съществуване на механизми 

за отчитане на предложенията на гражданското общество от страна на консултативните 

съвети, чрез включването им като равноправни членове, реално мнозинството от съвети 

не се възползват от предложенията на гражданските организации. 50% от 

интервюираните участници в работата на консултативните съвети, в същото изследване, 

смятат, че решенията на съветите им нямат задължителен характер, а само консултират 

изпълнителната власт, като на практика само част от решенията влизат в сила. И към този 

момент обаче статистика или обратна връзка каква част от решенията биват окончателно 

взети под внимание, липсва. Сред основните изводи на изследването са: неясни 

критерии за избор на членове от гражданското общество; липса на публичност и обратна 

връзка по предложенията на гражданския сектор; потвърждаване на легитимността на 

вече изработена политика.  

Индексът на гражданско участие също достига до извода, че „най-високите нива на 

гражданско участие, свързани с диалога и партньорството, при които се предполага 

съвместно вземане на решения и/или споделена отговорност, са най-малко развити в 

законодателството ни. Регламентация има само по отношение на някои базисни 

атрибути на обществено-консултативните съвети, като нормите относно съветите са 

диспозитивни (т.е., по преценка на администрацията могат да се създават подобни 

формирования, като административният орган има свободата да определя основните 

му характеристики, в това число – да има ли представители на граждански организации 

и как да се включват)“ (стр. 8). От една страна, създаването на Националния 

консултативен съвет за младежта, представлява крачка в институционализирането на 

отношенията със заинтересованите страни – преценката от страна на администрацията 

е налице, както и са разписани критерии за включване на заинтересованите страни. Това 

развитие дава възможност за повишаване на оценката на Индекса, в сферата, касаеща 

изпълнението на НСМ 2010-2020 година. От друга, обаче неговата работа е свързана с 

различни въпросителни, които са разгледани в следващата глава.  

 

3.5. Стандарти и наръчници 
Изчерпателен и подробен преглед на изготвените до този момент доклади, анализи и 

ръководства, свързани с обществените консултации, насърчаването на гражданското 

 
22 http://www.schoolofpolitics.org/norwegian-grant/doc/bg_PROUCHVANE.pdf; 



  
Проект  BG05SFOP001-2.009-0104 „Граждански мониторинг върху процеса на формиране и контрол при 

изпълнение на държавни политики за младежта в периода 2010 - 2020 г.“, финансиран от Оперативна програма 
„Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

27 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от СПОРТЕН КЛУБ ПРИОРИТИ СПОРТ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

участие и привличането на експертиза е изготвено през Януари 2019 година, от Агенция 

„Стратегма“ ООД, като Приложение № 3 към Междинния доклад за изпълнението на 

Дейност 1: „Изследване на добри практики за обществени консултации, за привличане 

на експертиза и за гражданско участие“, в рамките на проект "Администрацията и 

гражданското общество – партньорство в управлението, реализиран с безвъзмездната 

финансова помощ на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Като обобщаващи изводи са 

изведени следните заключения:  

• Основен недостатък на провежданите консултации е тяхната неяснота, 

използване на необозначени и необяснени съкращения, употреба на названия на 

чужд език без превод и пояснение, рефериране към непознати или рядко познати 

в България актове, сложна терминология и неясни формулировки. 

• липсата на структуриран документ за консултация, който да систематизира  

методи, чрез които да се получи онази адекватна и ефективна обратна връзка от 

адресатите на консултацията, която е най-ценна за формулиране на волята на 

законодателя. 

• Въвеждането на изискването за оценка на въздействието само в изпълнителната 

власт е само частично решение на проблема с качеството на законодателството. 

Това води до несъразмерно голямо участие на администрацията в 

законодателния процес, което води до неговото политизиране. Извежда се 

необходимост от уреждане на принципна основа на проблема с демократичния 

дефицит и гражданското участие, а не да се решават конкретни казуси през 

различни нормативни актове.  

• Проведените изследвания констатират проблеми на различни етапи от 

провеждането на обществените консултации: в нормативната регламентации; в 

планирането на консултациите; при идентифицирането на заинтересованите 

страни; при изготвянето на консултативния елемент; при избора на форма на 

включване на заинтересованите страни и провеждането на самата процедура; в 

етапа на анализ на получената обратна връзка – коментари, предложения, 

отговори и тяхното интегриране в оценката на въздействието и в самата 

политика; проблеми при осигуряване на обратна връзка към заинтересованите 

страни.  

На база на така идентифицираните проблеми и в следствие на разгледаните доклади, са 

изведени ключовите препоръки в различните сфери. На етап планиране се предлага 

Стандартите за провеждане на обществени консултации, приети през 2009 година да се 
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превърнат в закон и провеждането им задължение, за което да се предвиди 

необходимият бюджет и административен капацитет. „Да бъде изготвен списък на 

заинтересованите обществени групи от съответната политика; да се конкретизират 

лицата и организациите, които трябва да бъдат поканени за всяка консултация; 

стандартите да съдържат съответните критерии за определяне на заинтересованите 

страни. Да бъде установен стандарт за набора от документи, необходими за провеждане 

на консултация; стандартизиране на структурата на обявяване и т.н. Регламентиране на 

начините, по които заинтересованите страни могат да изразяват становища; промени в 

ЗНА, за да се предвидят различни начини за провеждане на консултациите и т.н. 

Установяване на задължение и срок за администрацията за публикуване на доклада, 

представящ целта и процеса на консултациите и всички свързани с тях аспекти;  

осигуряване на възможност за обратна връзка по доклада; Създаване на нормативно 

задължение за утвърждаване на вътрешни правила за обществени консултации за 

всички органи; информацията за проведени консултации да бъде достъпна на сайта 

дълго време и т.н.“ 

Докладът обобщава изводите, достигнати от академичните оценки на консултативния 

процес, според които гражданите, медиите и неправителствените организации нямат 

увереност, че реално оказват някакво влияние при разработването на политики и 

нормативни актове. Причината за това се открива в недостатъците, които 

консултативния процес носи. „Администрациите само публикуват проектите на 

нормативни актове и политики (при това не винаги), без да са длъжни да информират 

заинтересованите, да се вслушат в постъпилите предложения и да отговорят дали ги 

приемат или не.“23 Същевременно като основен проблем се откроява и процеса на 

идентифициране на заинтересованите страни, както и отчитането на техните интереси и 

влияние върху политиката, и намиране на най-подходящите механизми за увеличаване 

на тяхната подкрепа и намаляване на противопоставянето. Обобщените изводи 

включват липсата на административен капацитет (и желание); ресурси и планиране на 

консултациите, което ги превръща в механична добавка към механизмите за правене на 

политики“ (стр. 87); ниска активност (съпричастност) на гражданите към провежданите 

политики. „От перспективата на регулацията на консултативните процеси основно 

откритие е, че участието на гражданите във вземането на решения няма концептуално 

завършен характер. Регулацията е разпръсната несистемно в различни юридически 

актове на законово и подзаконово ниво и в правилници за дейността на институциите на 

 
23 „Изследване на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско 
участие“, Стратегма ООД, 2019 
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различните нива на управлението. Те не са достатъчно синхронизирани с присъщите 

права на гражданите съгласно Конституцията и международните и европейски 

стандарти“ (стр. 88).  

На база на разгледаните наръчници и анализи, цитираното изследване извежда и 

основни препоръки, а именно:  

• интегрирането на консултациите в цялостния управленския процес,  

• използване и доразвиване на модела на консултативен процес, описан в 

наръчника "Взаимодействие между гражданския сектор и местната власт", 

издаден от Европейския институт с финансиране от ОПАК, 2009 г., като база за 

преосмисляне на настоящата управленска практика;  

• редактиране и по-подробно разписване на стандартите за консултиране така, че 

прилагането им да доведе до реални подобрения в съществуващата практика.  

• Привличане участието на заинтересованите страни чрез:  

o предварително приета, съгласувана и разпространена конкретна, ясна и 

максимално опростена процедура за избор на заинтересованите страни;  

o регламентиране на принципни етапи на механизма за определяне на 

заинтересованите страни чрез общ нормативен акт (такъв би бил 

например Законът за администрацията или постановление на 

Министерския съвет) и последващо регламентиране съобразно 

специфичните нужди на различните структури;  

o общовалидни стандарти за включване на заинтересованите страни в 

подобни форми на гражданско участие, с които да се съобразяват 

правилата за дейност на отделните структури; 

o в правилата за работа на отделните консултативни структури да се въведе 

общото правило за мотивиране на отказа от страна на органа, вземащ 

крайното решение, да се съобрази със становищата и предложенията, 

изготвени с участие на заинтересованите страни. 

На база на изготвеното изследване се разработва и „Наръчник за гражданско участие“, 

който е достъпен на портала за обществени консултации, заедно докладите съпътстващи 

изследването. Наръчника разглежда рамката на гражданско участие – основните 

принципи, модели, правните основи и рамка за участие на гражданите. Извеждат се 

добри практики и се формулират основните характеристики на гражданското участие. От 

практическа гледна точка се извеждат основните принципи за мобилизирането на 

заинтересованите страни. Формулират се въпроси за оценка потенциала за участие, 

стандарти за информацията, която гражданските организации трябва да получат при 
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мобилизация за участие в консултативен процес, както и“ универсални етични принципи 

за взаимодействие между гражданите и публичните власти“. Наръчникът представя 

няколко иновативни форми за гражданско участие, като ги описва детайлно през 

разглеждането на конкретни техни проявления/примери от прилагането им  – 

crowdsourcing, "civic hacking" и инициатива на гражданския сектор – НПО, мрежи и 

асоциации. Прави впечатлени въвеждането на понятието „четвърти сектор“ (стр. 42), 

представено от публикацията на Европейската комисия "Иновативни начини за 

обществено ангажиране", като групи участници „чиято формираща логика не е 

представителството на утвърдени интереси, а по-скоро идеята за социално 

сътрудничество чрез хибридни мрежи.  

Това понятие е особено важно с оглед на проведените в рамките на настоящото 

изследване анкети, интервюта и фокус-групи. Ролята на неформалните мрежи и тяхното 

включване в консултациите и в процеса на вземане на решение, се определя като 

особено важно за подобряване качеството на гражданско участие и на законодателния 

процес.  

Наръчникът разглежда въпроси относно условията на средата, ресурсите и капацитета 

на гражданите да участват в процесите, възможните препятствия и рискове, и как се 

преодоляват. Обособяват се етапите на взаимодействие и се обвързват с възможни 

инструменти за гражданско участие, като се обръща внимание на изграждането на 

капацитет за гражданско участие, през различни примери за добри практики.  

Част втора от Наръчника прави подробна рамка на възможностите и формите на 

гражданско участие на всички нива на правени на политика – ЕС, национално и местно 

ниво. С това той представлява цялостен продукт по отношение основните принципи и 

механизми за гражданско участие. Представените добри практики и примери са 

отправна точка за подготовка на консултации и включване на гражданското общество по 

ефективен начин в различните етапи от разработването и прилагането на политики, 

както и за разработването на програми както за създаването на капацитет за 

провеждането им в администрациите, и за повишаване на участието в гражданското 

общество. Наръчника обаче остава преди всичко на ниво общи принципи и добри 

практики, без да задълбава по отношение инструменти за прилагането им.  

Подобен е и проблемът с приетите през 2009 година от Министерски съвет, Стандарти 

за провеждане на обществени консултации. Те представят подробно и системно 

принципите, етапите и инструментите (предимствата и недостатъците им) за 

провеждането им, както и оценка на получените резултати. По същество това 
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представлява „пътна карта“ към ефективно и ефикасно провеждане на консултационния 

процес. Въпреки това изводите 10 години след тяхното приемане продължават да са 

свързани с фиктивен подход на администрацията, нисък капацитет за провеждането им, 

липса на интерес от гражданското общество и липса на ясен резултат от тяхното 

провеждане. Трябва да се направи извода, че са необходими сериозни промени по 

отношение структурите, ангажирани с процеса на включване на заинтересованите 

страни и целевите групи в етапите на разработване на политики, както и по отношение 

разработването на ясна методологическа рамка и свързаното с нея изграждане на 

административен капацитет.  

 

3.6. Изводи и препоръки 
На база на направения прегледа и анализ на законодателната рамка, оценката и спрямо 

разработените инструменти, както и нейната съпоставка със съществуващи изследвания, 

стандарти и наръчници, касаещи законодателната среда на гражданско участие в 

България следва да се направят следните изводи.  

• Съществува сравнително добре развита законодателна среда, по отношение 

условията за гражданско участие. То се гарантира от задължението при 

разработването на проект на нормативен акт да се извършва предварителна 

оценка на въздействието и се провеждат обществени консултации с гражданите 

и юридическите лица (заинтересованите страни) и последваща оценка, при 

прилагането на съответната политика, както и различните разпоредби 

гарантиращи правото на достъп до информация и право на петиции. 

• Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието 

изисква идентифицирането и анализ на потенциалните въздействия върху всички 

засегнати и заинтересованите страни, както и описание на проведените 

консултации. Това изискване допълнително създава условия за включването на 

гражданското общество в процеса на разработване и мониторинг на политиката. 

• Оценката на въздействието, от друга страна, създава условия за повишаване на 

качеството на консултациите, чрез механизма за изследване на съотношението 

между поставените в нормативния акт цели и очакваните резултати от 

прилагането на съответната политика. Подобно изследване повишава 

информираността на заинтересованите страни по отношение на предвижданите 

промени, съществуващите нормативни актове, очакваните резултати, както и 

наличните алтернативни сценарии. 
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• Липсват значителни промени в средата, след периода на публикуване на Индекса 

на гражданско участие, които да показват качествено изменение по отношение 

на процеса на гражданско участие в различните етапи на формулирането и 

изпълнението на политики.  

• Все още липсва законова дефиниция на термина - обществена консултация, като 

различни нормативни актове и документи ползват като синоним „обществено 

обсъждане“. 

• До голяма степен приетите Стандарти за обществени консултации, са отразени и 

в промените в ЗНА, но въведените минималните задължителни изисквания за 

провеждане на обществени консултации, не води до промени в други 

нормативни актове, които да са съобразени със специфични изисквания на 

материята, която се регулира, както и на възможностите на заинтересовани 

страни за включване в процеса на обсъждане.  

• Подобно отношение води до формализъм при провеждането на обществените 

консултации, свързани с качеството на консултациите, достигането до 

заинтересованите страни, както и мотивирането им да се включат в процеса.  

• Създаването на Националния консултативен съвет за младежта, представлява 

крачка в институционализирането на отношенията със заинтересованите страни 

– преценката от страна на администрацията е налице, както и са разписани 

критерии за включване на заинтересованите страни.  

• През изминалите години са разработени значително количество академични 

анализи, оценки, стандарти и наръчници в сферата на гражданското участие. Това 

гарантира високо ниво на изчерпателност по отношение на дефиниране на 

проблемите, посочване на алтернативни решения, основните принципи и 

инструменти за гражданско участие.  

По същество това представлява „пътна карта“ към ефективно и ефикасно 

провеждане на консултационния процес. Въпреки това изводите 10 години след 

тяхното приемане продължават да са свързани с фиктивен подход на 

администрацията, нисък капацитет за провеждането им, липса на интерес от 

гражданското общество и липса на ясен резултат от тяхното провеждане. С оглед на 

тези изводи могат да се отправят следните препоръки  

• Необходимо е интегрирането на разработените анализи, оценки, стандарти и 

наръчници в сферата на гражданското участие в цялостна концепция, 

свързана с промяна на модела на функциониране консултативния процес 
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• Необходими са сериозни промени по отношение структурите, ангажирани с 

процеса на включване на заинтересованите страни и целевите групи в етапите 

на разработване на политики.  

• Разработването на ясна методологическа рамка и свързаното с нея 

изграждане на административен капацитет в държавната администрация. 

Създаването на специализирани звена по отношение на: планиране на 

консултации; идентифициране на заинтересованите страни; оценка на 

въздействието; и разработването на критерии за оценка на получените 

информация и резултати е възможно решение в тази посока.  

• Разработване на програми за повишаване капацитета на гражданското 

общество за участие в процеса на разработване на политики и вземане на 

решения.  

 

IV. Оценка на гражданското участие в процеса на разработване на 

Националната стратегия за младежта 2010/2020 и политиките 

свързани с изпълнението на стратегията в сферата.  
 

Оценката на гражданското участие в сферата свързана с разработването, консултирането 

и монитирането на Националната стратегия за младежта, както и политиките, свързани 

с нейното изпълнение ще се реализира през методологията на Индекса на гражданско 

участие, разработена от през 2015 година от Форум Гражданско Участие (ФГУ) в 

партньорство с Български център за нестопанско право. Вече бе представена 

дефиницията на понятието „гражданско участие“ приета от тази методология, а именно 

„Действия и инициативи на граждани, граждански групи и организации, които водят до 

промяна в политиките и влияят върху управленските решения на различните нива“.  

Прилагането на методологията се реализира на три нива – оценка на законодателството 

и институционалната среда, оценка практиките/проявленията на гражданското участие, 

ефекти/промени, до които води гражданското участие. За да се извърши оценката се 

извърши анкетно проучване сред целевите групи, оценяващо тяхното познание, 

включване в процесите на разработване на НСМ 2010-2020 и политиките, свързани с 

нейното изпълнение, както и цялостно тяхната активност и интерес към политическите 

процеси в страната. Същевременно за потвърждаване и задълбочаване на заключенията 

се прилагат качествени инструменти – интервюта с представители на бенефициенти и 
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неправителствени организации (включително членове на обществения съвет към ММС), 

както и 3 фокус групи с представители на НПО, младежи 15-29 години и централната 

власт. За да се проследи връзката на оценката с документалния анализ на 

законодателната среда тази глава ще бъде разделена на три части, съобразно трите нива 

на включване на гражданското общество – информация; консултации; диалог и 

партньорство.  

 

4.1. Информация 
Националната стратегия за младежта 2010-2020 година, в своето въведение посочва, че 

трябва да се положат усилия за насочването на младите хора към активен диалог би 

следвало да се реализира чрез „открит и откровен диалог“. Началото на този диалог 

бива поставено, според текста на самата стратегия още в процеса на формулиране на 

целите, приоритетите и задачите на НСМ 2010-2020. Текстът на стратегията е публикуван 

в портала за обществени консултации на 01.06.2009 година. В самата нея съществува 

твърдението, че за обсъждането на стратегията са организирани публични консултации 

с „участието на над 900 млади хора, представители на младежки организации, общини, 

държавни и областни администрации“. Според представените данни „по време на тези 

консултации са обсъдени и дефинирани целевите групи, стратегическите цели, 

приоритети и задачи на националната стратегия“, като са направени над 250 писмени 

предложения. Текстът посочва, че Министерство на младежта, образованието и науката 

поръчва анкетно проучване по проекта на Националната стратегия, което се провежда 

сред 1418 от 61 населени места, проведено между септември 2009 – януари 2010 година. 

Както и, че е направена „междуведомствена експертна оценка на проекта“. Резултатите 

от така описаните инструменти са обобщени в извода, че „Социалната оценка на 

предложените в Националната стратегия приоритети и задачи показа, че дефинираните 

стратегически цели се оценяват като изключително важни и се подкрепят от младите 

хора“.  Трябва да се отбележи, че публично достъпна информация по отношение на 

проведените консултации и получената обратна връзка от заинтересованите страни и 

целевите групи не може да бъде открита, както на страницата на министерството, така и 

на портала за обществени консултации. Не се открива и документ, обобщаващ 

постъпилите становища и предложения, както и мотивите на администрацията за 

тяхното приемане или отхвърляне. Въпреки, че по това време липсва законово 

задължение това да бъде направено (то е въведено през 2016 г.), обобщение на 

обратната връзка в рамките на един параграф е крайно недостатъчно. Същевременно 
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това е и добро свидетелство за необходимостта за подобна законова регулация, но и за 

нейното ефективно прилагане.  

Методологията на проведеното анкетно проучване също не може да бъде открита. В 

този смисъл няма как да бъде оценено направеното, в следствие на проведените 

консултации и проучвания, заключение за ефективността и ефикасността на 

разглежданите инструменти. Наличната информация е недостатъчна за оценка на 

достигането на информацията относно НСМ 2010-2020 година до заинтересованите 

страни. Дотолкова, доколкото в публичното пространство липсва задълбочен и цялостен 

анализ на заинтересованите страни, активен подход при комуникацията на стратегията 

е на практика невъзможен. Тоест Министерство на младежта, образованието и науката 

е направило минималното, определено по закон, действие, създаващо и усещането за 

формализъм, което откриваме сред целевите групи, при проведените интервюта и фокус 

групи.  

Не правят изключение и последващите обявления свързани със Стратегията – качените 

на 2.10.2012 г., във връзка с приемането на Закон за младежта, проект - Национална 

стратегия за младежта (2012-2020); и на 3.12.2013 г., проект за актуализация - 

Актуализирана Национална стратегия за младежта (2014 - 2020). 

Към проекта на Закон за младежта, качен в портала на 2.11.2011 г., откриваме едно 

становище на отдел “Младежки дейности” в община Варна, но липсва обратна връзка 

по отношение на изразените в него позиции и предложения.  

Проведената, в рамките на това изследване анкета също установи доста ниско ниво на 

познание относно съществуването, целите и приоритетите на НСМ 2010-2020. Близо 

половината участници заявяват, че са чували за  Национална стратегия за младежта 

2010-2020 г., но без да имат повече информация за нея. Незначителен е делът на 

участвалите в обсъждането и дискутирането при разработването и/или актуализациите 

на стратегията, като основно това е било под формата на споделяне на обратна връзка 

чрез интернет портали.  
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Фигура 3 Дял на хора, запознати с НСМ 2010-202024

 

Въпреки относително дългия период на изпълнение на политики, свързани с НМС 2010 

– 2020 година, остава сравнително висок процента на хора, които изобщо не са чували 

за съществуването на стратегия за младежта – 40% от респондентите. Тази група заедно 

респондентите, които само са чували за стратегията без да знаят подробности, формират 

86% от включилите се в анкетата. Същевременно обаче, това не е продукт на ниска 

заинтересованост по отношение на този тип политика. В рамките на същото изследване, 

запитани дали биха се включили в процеса на консултиране при разработване на 

Национална стратегия за младежта 2021-2027г. – 69 % отговарят, че биха го направили.  

Фигура 4 Дял младежи, които биха участвали в обсъждането на проекта за НСМ 2020-2027г.25 

 

 
24 анкета към Дейност 1 от настоящия проект 
25 Пак там 

2%
12%

46%

40%

Графика 13. Чували ли сте за Национална стратегия за 

младежта 2010-2020 г. ?

Да и я познавам добре

Да и я познавам, макар и 
не добре
Да, но само съм чувал

Не

69%

31%

Графика 16. Бихте ли се включили в процеса на 

консултиране при разработване на Национална 
стратегия за младежта 2021-2027г?

Да Не
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Подобни данни се наблюдават и в анкета проведена в рамките на дейност 2. Близо две 

трети (66%) от всички анкетирани биха желали да бъдат консултирани при вземането на 

решения от страна на властите в страната, независимо, дали по всички въпроси или само 

тези, по които са компетентни.   

Фигура 5 Дял на респонденти, които биха искали да бъдат консултирани при вземане на решения  

 

Това желание, обаче е до голяма степен латентно. Желанието на целевите групи да 

участват, не е съизмеримо с тяхната възможност и желание активно да търсят 

информация по теми, свързани с разработването на различни политики. Проведените 

фокус-групи и интервюта със заинтересованите страни открояват, тяхното желание 

информацията да ги достига директно, чрез ефективни канали за комуникация. Споделя 

мнението, че дори гражданите да се интересуват „това не е особено активно“ и „трябва 

да е ангажимент на властта информацията да стигне до нас“, а не тя да бъде пасивно 

споделяна, оставяйки на гражданското общество отговорността да я търси.  

Две трети са представителите на целевите групи, които  определят себе си като хора, 

които проявяват интерес (в голяма или по-скоро голяма степен) към актуалните 

социално-политически процеси в страната.  Като прави впечатление, че делът  на тези 

две групи е  значимо по-висок сред живеещите в София и на възраст над 30 години, което 

е и вследствие, че именно в тези групи попадат основната част от представителите на 

НПО, които попадат в анкетата. 

 

 

17%

49%

17%

17%

Графика 12. Вие лично бихте ли искали да бъдете консултирани при 

вземането на решения от страна на властите в страната?

Да, по всички решения

Да, решения по които съм 
компетентен

Не

Не мога да преценя
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Фигура 6 Дял на хората по отношение интерес към социално-политическите процеси в страната.  

 

Същевременно обаче, този резултат е в контраст с общата запознатост на целевата група 

с Националната стратегия за младежта 2010-2020 година. Освен въпросите свързани с 

активността на комуникацията тези данни повдигат и въпроса за използваните канали за 

комуникация със заинтересованите страни и обществото като цяло. И двете, проведени 

в рамките на този проект, анкети отличават като най-често използвани източници за 

информация - онлайн новинарските сайтове (което е следствие от демографските 

характеристики на целевата група) и телевизията. Прави впечатление относително 

високият дял на респондентите, които посочват като основен източник - официални 

източници – сайтове на правителство/местна власт, брошури и др. Тук се забелязват 

съществени разлики по възраст: за представителите над 30 години, което отново може 

да е следствие на техните професионални задължения, свързани с политиките за 

младежта като цяло (виж по-горе).   Значимо по-висок е делът на близки и познати, като 

източник, в София, в сравнение с другите два града. Докато телевизията е по-важен 

източник за целевите групи до 29 години, отколкото за тази над 30 години. 

Като пояснение на тези характеристики проведените фокус групи, особено тази сред 

младежи. Участниците смятат, че целта и дейностите свързани със стратегията сами по 

себе си са били споделени с някого в някакъв етап, но техният основен източник е бил 

интернет, поради което Министерството не е достигнало до тях. За да се достигне до тях 

се изисква повече проактивност от страна на властите. Прави се заключението, че 

използваните канали не са ефективни, тъй като не са насочени към младежите. Те 

определят училището като основен източник на информация за младите хора. Така се 

26% 41% 25% 8%

Графика 6. Бихте ли определили себе си като човек, който проявява 

интерес към актуални социално-политически процеси в страната?

Да По-скоро да По-скоро не По-скоро да
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прави извода, че за да се комуникират целите на НСМ 2010-2020 г. и политиките за 

тяхното изпълнение е необходимо училището и неговата среда да се превърнат в 

основен канал за тяхната комуникация и обсъждане. Имайки предвид, че основният 

фокус на политиките, свързани със насърчаване на здравословния начин на живот,  е 

обхващането на младите хора в различни инициативи, свързани с училището - 

олимпиади, състезания, семинари (виж доклад 1), сравнително ниското ниво на 

познаване на тези политики е показателно за ефективността на използване на този 

канал. От участниците във фокус групата никой не е запознат със същността на 

стратегията, въпреки че са чували за съществуването на такава. На въпроса дали са 

участвали в политики, свързани с изпълнението на стратегията, отговарят само когато им 

се предложи ученическа олимпиада, като пример за такъв тип политика. Участвали са, 

но съвсем случайно, без да бъдат наясно с целта на заниманията и цялостната картина, 

въпреки че определят себе си по-скоро като заинтересовани от това какво се съдържа в 

стратегията и изразяват желанието си да бъдат по-информирани.  

Тези заключения се отнасят пряко и към общата оценка на каналите за комуникация, 

получена в рамките на тази фокус група. Цялостно сред целевата група се споделя ниско 

ниво на доверие в традиционните канали за комуникация. Въпреки, че посочват като 

основен източник на информация - новините, те заявяват, че не се доверяват на 

споделеното. Участниците имат повече доверие на личности, тъй като смятат, че 

медийните канали са манипулирани и на източници, които застават за позициите си: 

Господари на ефира, например. Това прави доверието в училището като източник на 

информация особено ценен ресурс, който да се използва за ефективен канал за 

достигане на целевите групи и за комуникация с тях. Прави впечатление, че това се 

разминава с оценката на участвалите във фокус групата представители на централната 

власт, които смятат, че „ММС разчита доста и на работата с училищата“.  

Липсата на критерии за анализ и оценка на комуникационните канали, както и за анализ 

на заинтересованите страни, затруднява оценката на ефективността на съществуващите 

канали за комуникация и подобряването на цялостния процес от страна на 

Министерството на младежта и спорта. Създаването на методология, която обвърза 

анализа на заинтересованите страни с каналите и подходи за тяхното достигане, както и 

отделянето на целеви административен и финансов ресурс за подобна дейност, е сред 

ключовите сфери за подобрение в сферата на включване на гражданското общество в 

процесите на изработване, прилагане и монитиране на политиките, свързани със 

следващата стратегия за младежта.  
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Към този момент основен източник на информация за политики, новини и обявления, 

свързани с изпълнението на НСМ 2010-2020 г. е националната информационна система 

за младежта.  

Разработването на Националната информационна система за младежта се опитва да 

обедини на едно място, всички нормативни документи, имащи отношение към 

политиката по изпълнение на НМС 2010-2020. В нея откриваме текстът на Стратегията, 

Законът за младежта, Плановете за изпълнение на Стратегията, отчетите за изпълнение 

на плановете, правилниците за дейността на Националния консултативен съвет за 

младежта и Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта 

и спорта; Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по 

национални програми за младежта и спорта (както и проекта на Наредбата); 

Националната програма за младежта 2011-2015 и 2016-2020; План за действие на 

програмата за 2016 и отчета за изпълнението на програмата за 2017. Там се качват и 

актуалните покани за кандидатстване по програми, свързани с изпълнението на НСМ 

2010-2020. Към този момент обаче системата е непълна. Наблюдава се липса на 

определени Годишни планове за изпълнение на стратегията, Отчети за изпълнението, 

Годишни доклади за младежта. Също така липсва отделна секция, насочена към 

отделните програми, изискванията за кандидатстване по тях. Те присъстват просто като 

новина, в секцията „Актуално“, наред с останалите новини. Подробно информация за 

наличните документи може да се види във фигура 5: 
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Фигура 7 Налична информация в секция „Национални документи“ на Националната информационна система за 
младежта 

 

Вече бе споменато, че Националната информационна система служи като своеобразен 

регистър на национално представителните младежки организации, които се вписват в 

нея, по силата на Закона за младежта. Този регистър, позволява намирането на 

организации чрез търсачка и съобразно дейността им и тяхната регионална регистрация. 

Липсва обаче подробно описание на организациите, активностите и тяхното участие в 

различни програми и проекти на ММС, което би допринесло за анализ на 

естество

Национални документи - публикувани в 

Националната информационна система за младежта

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2010-2020

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2010 - 

2020 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ПО 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА (2010-

2020)

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ 

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА МЛАДЕЖТА

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА 

МЛАДЕЖТА КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И 

СПОРТА

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО 

ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА КЪМ МИНИСТЪРА НА 

МЛАДЕЖТА И СПОРТА

НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО 

ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ 

ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА ИЗДАДЕНА ОТ 

МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ОБН., ДВ, БР. 

68 ОТ 30.08.2016 Г.

ежегодни Годишни доклади за младежта

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011-2015)

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2016-2020)

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА 

МЛАДЕЖТА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА 

ХАЗАРТА ЗА 2017 ГОДИНА 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА   

ПРОЕКТ на НАРЕДБА № 5 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ 

ДЕЙНОСТИ

НАРЕДБА № 4 от 25 юли 2014 г. ЗА УСЛОВИЯТА И 

РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКИ 

ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2014 – 2020 

г.

ежегодни 

Проучвания на ефекта от политиките за младежта 

върху младите хора

еднократни актове

еднократни актове

еднократни актове

еднократни актове

еднократни актове

еж
ег

о
д

н
и

 

Наличност - Години 

еднократни актове

еднократни актове

еднократни актове

Национална информационна система за младежта 
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заинтересованите страни, техните потребности и ангажираност по отношение участие в 

политиките, свързани с изпълнение на НМС.  

Същевременно, отсъства и активна секция, която позволява институционалното  

общуване на младежките организации, бенефициентите и целевите групи с 

представители на ММС. Едно от установените в изследването  затруднения е 

достигането да целевите групи, създаването на подобен механизъм към изградената 

вече информационна система, може да е една отправна точка за преодоляване на този 

проблем. Според участниците във фокус-групата със заинтересовани страни в Пловдив - 

националната информационна система за младежта не е работещ канал за 

комуникация, визирайки пасивността на комуникация през нея, както и нейният 

институционален фокус. Прави впечатление обаче и желанието на интервюираните 

представители на заинтересованите страни да се информират за бъдещи обществени 

обсъждания и консултации от страницата на министерството и от социалните мрежи. 

Официалните канали все още се ползват с висока степен на доверие, по отношение 

взаимоотношенията на гражданското общество с институциите, което е добра основа за 

създаване на ефективен канал за комуникация.  

 

 4.2. Консултации 
Както вече бе отбелязано, не се открива публично достъпна информация по отношение 

на проведените консултации и получената обратна връзка от заинтересованите страни 

и целевите групи по отношение разработената НСМ 2010-2020 г., както на страницата на 

министерството, така и на портала за обществени консултации. Не се открива и 

документ, обобщаващ постъпилите становища и предложения, както и мотивите на 

администрацията за тяхното приемане или отхвърляне. Същевременно липсва 

конкретика по отношение на използваните инструменти за проведените консултации, 

извън, споменатата по-горе, национална представителна анкета. Фокус-групите с 

представители на заинтересовани страни и интервютата с представители на централната 

власт идентифицират работните срещи, като основния използван инструмент. Все пак 

основната оценка за тях, идваща по линия на заинтересованите страни, е свързана с 

формалния подход при тяхното провеждане – неясни критерии за подбор на 

участниците, формалната и неясна информация и липсата на дебат по същество, както и 

липсата на обратна връзка от страна на институциите, повдига въпроси по-отношение на 

ефективното приложение на този инструмент.  
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По отношение на общата среда на участие, проведената в рамките на това изследване 

анкета установи, че 60% от всички анкетирани не са участвали в никаква форма 

взаимодействие с управлението. Останалите посочват като най-разпространени форми, 

в които са се включвали - местна гражданска инициатива и отворени дни на различни 

институции. Интерес представлява групата, която е участвала в някаква форма на 

проучване на общественото мнение, инициирано от институция – 10%. Значително по-

малко са процентите на участващи във форми на взаимодействие, изискващи по-висока 

инициативност, като публикуване на мнение на страницата на институцията или на 

портала за обществени консултации. Нито една форма на взаимодействие не минава 

10%. Фиг. 6 представя тези данни.  
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Фигура 8 Дял на участие в различни форми на взаимодействие с управляващите  

 

Тук отново трябва да се вземе предвид спецификата на целевите групи, които попадат в 

изследването – най-активни участници във различни форми на участие са лицата над 30 

години – от тях само една четвърт не са взаимодействали с управлението, докато във 

другите целеви групи този дял е около две трети. Значимо повече са представителите на 

целевата група в София и Варна, които са участвали в Проучване на общественото 

мнение и в Изпращане/публикуване на мнение на портала за обществени консултации, 

7%

5%

10%

4%

2%

6%

12%

8%

7%

13%

5%

4%

4%

3%

60%

Публикуване на мнение на страницата на 
институцията

Изпращане/публикуване на мнение на портала за 
обществени консултации

Проучване на общественото мнение, инициирано 
от институция

Експертна работна група

Публичен дебат на национално ниво

Публичен дебат на местно ниво

Отворени дни

Обществено обсъждане

Национална гражданска инициатива

Местна гражданска инициатива

Европейска гражданска инициатива

Консултативна група на местно ниво

Фокус група, обсъждане на предстоящо 
управленско решение

Публичен дебат на национално ниво

Не, не съм участвал

Графика 9. А Вие лично, участвали ли сте в някоя от изброените 

форми на взаимодействие с управлението по принцип?
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инициирано от институция, отколкото в Пловдив. Във Варна е значимо повече и делът 

на участвалите в Обществено обсъждане и Консултативна група на местно ниво, 

отколкото в другите два града. Възможно е да се направи извод за регионализация на 

провежданите консултации, без обаче да може да се изведе причината за това. Липсата 

на анализ на заинтересованите страни, с който да се обвърже тази регионализация 

прави еднакво допустими и двете хипотези – за по-активни регионални администрации 

или за по-активни граждански организации. За да се търси ефективност на 

консултациите и достигане до заинтересованите страни, съобразно принцип на 

представителност и включване е необходим цялостен и задълбочен анализ на 

заинтересованите страни и каналите за комуникация с тях.  

По отношение на обществените консултации, в които са участвали в тази сфера, 

респондентите дават различни оценки. По равно са разпределенията на позитивни и 

негативни такива. При мъжете преобладават по-скоро негативните реакции – „лошо 

организирани, предоставената информация за консултацията бе неясна и без 

достатъчно време за популяризирането на консултациите“ е отговор, при който при 

силния пол, делът е с 13% по-висок от този при жените. Докато при представителите над 

30 години преобладават положителните оценки. Фигура 7 представя разпределенията 

на база на участвалите в обществени консултации – 40% от генералната съвкупност. 
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Фигура 9 Оценка на публичните консултации, в които респондентите са участвали 

 

 

Същевременно респондентите ясно заявяват, че биха искали да бъдат консултирани при 

вземането на решения от страна на властите в страната, но и считат за изключително 

важно, Министерствата и местната власт да се допитват до гражданите при вземането 

на решенията.  

 

18%

19%

19%

13%

19%

17%

14%

21%

Добре организирани, предоставената 
информация за консултацията бе навременна, 

ясна и достатъчно изчерпателна

Лошо организирани, предоставената информация 
за консултацията бе неясна и без достатъчно 

време за популяризирането на консултациите

Имаше ясни критерии за участие на 
организациите, включени в обществената 

консултация

Имаше ясни критерии за приемане или 
отхвърляне на изразените становища от страна на 

участниците

Информацията предоставена по време на 
консултацията бе неясна и непълна

Бе осигурена обратна връзка за приетите и 
неприети становища от страна на участниците

Срокът за становища бе твърде кратък

Публичната информация

Графика 10. Как бихте оценили обществените консултации, в които

сте участвали в тази сфера?
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Фигура 10  Дял определящи важността на допитване до гражданите при вземането на решенията? 

 

 

Следва да се отбележи, че отговор – „изключително важно е“, дават над 60% от 

респондентите на възраст до 29 години. Докато при тези на възраст над 30 години, най-

високи дялове събират отговорите „по-скоро важно“ и „по-скоро не е важно“ – по 42%. 

Това противоречи на тезата за апатичността на младите хора, по отношение на политики, 

които ги касаят. Въпросът обаче се свежда до провокирането на техния интерес и 

трайната ангажираност с процеса. В потвърждение на подобно заключение е и 

преобладаващото мнение от проведените интервюта сред заинтересовани страни. 

Участниците са убедени, че публичните власти не се консултират системно с българските 

граждани при вземането на решения/разработването на политики.  Всички споделят 

мнението за нуждата от по-ефективни обществените консултации като механизъм за 

подобряване на политиките. Част от интервюираните считат, че липсва ефективност, тъй 

като институциите не са истински мотивирани да чуят и въвличат гражданските 

организации и гражданите в процеса на разработване на политиките вземане на 

решения. Нужен е подход, който да стимулира активното гражданско участие. Както и 

възможно най-висока степен на информираност. Все пак, особено тези представители, 

които участват в Обществения съвет по въпросите за младежта, определят нивото на 

ефективност като задоволително, но с нужда от подобрение и развитие. Избирането на 

подходящата форма на консултация, представянето на информацията и ефективността 

на самата консултация са от ключово значение за включването на заинтересованите 

страни в процеса на вземане на решение.  

56%

31%

8%

2%

3%

Изключително важно

По-скоро важно

По-скоро не е важно

Изобщо не е важно

Не мога да преценя

Графика 13. Доколко е важно Министерствата и местната власт да 

се допитват до гражданите при вземането на решенията?
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Тук се открива и обратната страна на проблема с ефективността на обществените 

консултации. Проведените фокус групи посочват и ниската култура и образование, както 

незаинтересуваността на гражданското общество. Въпреки, че тезата за 

незаинтересованост противоречи на количествените данни (виж по-горе), липсата 

активни НПО и граждански мрежи, в много населени места, е легитимен проблем. 

Обществото не припознава НПО като структура, чието мнение бива зачитано от 

институциите. Отражение на тази теза откриваме и в проведената анкета. Запитани - 

„Ако дадени промени в политиката за младежта или правила Ви заинтересоват силно, 

как бихте се включили в обществено обсъждане?“, най-висок е делът на тези, които 

лично биха се включили в обществено обсъждане, ако дадени промени в политиката за 

младежта или правила ги заинтересоват силно. Като този дял е над две трети в групата 

над 30 години. Съществен дял във възрастовите групи до 29 години събира и отговорът 

„ще потърся съмишленици от гражданското общество (организация), за разлика от 

групата на респондентите над 30 години“ (фиг. 9).  

 

Фигура 11 Разпределение по предпочитани форми на участие в обществени консултации 

 

 

36%

23%

8%

12%

19%

1%

Ще участвам лично

Ще потърся съмишленици от гражданското 
общество (организация)

Ще потърся съмишленици от политическа 
партия, която изразява позиция близка до …

Ще потърся ярка фигура, която споделя 
позиция, близка до моята

Не бих се включил/а в обществено обсъждане

Друго

Графика 11. Ако дадени промени в политиката за младежта или 

правила Ви заинтересоват силно, как бихте се включили в 
обществено обсъждане?
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Нуждата Министерството на младежта и спорта да се допитва до гражданите, не се 

подлага на съмнение в нито един от използваните инструменти в рамките на настоящото 

изследване. Участниците са единодушни, че има такава, но фокус групите ясно поставят 

акцент върху активните граждани, които следят и добре познават основните теми, които 

се поставят за обсъждане. Категорично не се приема масовия тип обсъждания, в които 

участват лица без експертиза или конкретни познания по обсъжданите теми. Обръща се 

внимание на необходимостта от предварителна кампания насочена към широка 

информираност и експертиза, която да даде предварителна подготовка на гражданите, 

за да се включат ефикасно и ефективно в обсъждането.   

Неясните критерии за включване в обсъжданията и липсата на експертиза са проблем, 

който възпрепятства ефективността на обществените консултации според 32% от 

респондентите в проведената анкета. Докато за 53% проблемът е в липсата на обратна 

връзка от управляващите (фиг. 10).  

Фигура 12 Трудности възпрепятстващи ефективните обществени консултации 
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37%

33%

53%

32%

5%

Неясно уреждане на реда в законодателството

Неясна представителност на участниците

Неясна/липса на експертиза от страна на 
участниците в общественото обсъждане

Липса на обратна връзка от страна на 
управляващите

Технически затруднения – организационни 
възможности на администрацията, разработените 

възможности на интернет страницата и др

Друго

Графика 15.Какви са трудностите, които възпрепятстват

ефективните обществени консултации в сферата на политиките за 
насърчаване на здравословния начин на живот?
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Липсата на обратна връзка от страна на управляващите се споделя особено силно от 

анкетираните на възраст до 29 години и живеещите в Пловдив. Подобна, засилена 

критичност, се усеща и в проведената, сред заинтересованите страни, фокус група в 

Пловдив. За софиянци съществен проблем е неясната представителност на участниците 

– този отговор е посочен от 40% от столичани в сравнение с 29% от варненци. 

Същевременно фокус групите с представители на НПО и младежки организации обаче, 

регистрират, че обществените обсъждания по места са по-скоро формални без да водят 

до смислен дебат. Преобладава мнението, че участниците са подбрани на случаен, а не 

на представителен принцип, което води до липса на диалог и значима обратна връзка 

по отношение формулираните политики и инициативи. Нееднократно се посочва 

необходимостта да се намерят нови канали за комуникация с целевите групи и 

заинтересованите страни. 

Като цяло се обособяват няколко групи от проблеми:  

• Невъзможност, въз основа на количествените данни (фиг. 7), да се открои едно 

или повече заключение по отношение оценката на обществените консултации. 

Липсват статистически значими натрупвания, при отговорите на въпроса – „Как 

бихте оценили обществените консултации, в които сте участвали в тази сфера?“. 

Всички отговори събират почти идентични процентни дялове – около 19%. Тоест, 

въпреки наличието на общи стандарти, оценката е субективна и обусловена от 

конкретен казус и конкретна административна структура (нейният 

административен капацитет), а не толкова от установен и ефективен процес.  

• Осъзната необходимост от систематизиране на процеса, свързан с обратната 

връзка в следствие на провежданите консултации 

• Установяване на ефективна и методологически изчистена система за анализ на 

заинтересованите страни и ефективните методи за комуникация с тях и 

включването им в процеса на консултации и вземане на решения.  

• Необходимост от проактивна комуникация и създаване на мрежи от страна на 

министерството на младежта и спорта със заинтересованите страни. Процес, 

който е свързан със създаване на административен капацитет за работа със 

заинтересовани страни, но и инструменти насочени към изграждането на 

капацитет в самото гражданско общество.  

Частично някои от тези проблеми се адресират от една специфична форма на 

предоставяне на информация и консултиране със заинтересовани страни, която се 

регулира със Закона за младежта. Чл. 5 въвежда изискването за изготвяне и публикуване 
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на Годишен доклад за младежта, който да „отразява измененията в социално-

икономическото положение на младежите от началото на действие на Националната 

стратегия за младежта и се отчита изпълнението на приоритетите и целите на 

Стратегията през съответната година“ (чл. 5, ал. 3)26. Докладът се публикува на интернет 

страницата на Министерство на младежта и спорта и е в основата на идентифициране и 

анализ на актуалните нужди на заинтересованите страни, което потенциално да бъде 

отразено в Годишните планове за изпълнение на НСМ 2010-2020 или да послужи за 

стимул и/или основа за актуализация на Стратегията по същество. Подобна възможност 

не може да бъде анализирана, тъй като за периода има само един проект за 

актуализация на НСМ 2010-2020, която не бива разгледана по-същество и не бива приета 

през разглеждания период. Същевременно формата, методологията и нивото на 

обобщение, при провеждането на съответните годишни проучвания се различават 

значително всяка година, което повдига въпроса за тяхната ефективност, по отношение 

на функциите им на източник на информация за постигнатия напредък, оценка на 

прилаганите политики и консултация с гражданското общество.  

 

4.3. Диалог и партньорство 
Както вече бе изведено при анализа на нормативната рамка, значителна част от рамката 

на взаимоотношенията със заинтересованите страни, в този смисъл, касаеща процеса на 

включване на гражданите в подготовката, разработването и приемането на политиките 

в сферата на младежта, се определя от Закона за младежта, приет 2012 година. Той 

институционализира партньорството с гражданското общество, създавайки Национален 

консултативен съвет за младежта (чл. 10, ал.1). чиито функции вече бяха посочени. 

Същевременно обаче, Националния консултативен съвет за младежта не фигурира на 

портала на обществените съвети в България. Липсва официална информация относно 

проведените заседания на НКСМ – брой заседания, дата на провеждане, дневен ред, 

получените становища и обратна връзка по тях. Доколко информация може да бъде 

открита, тя е преразказ на участници в срещата, представяща тяхната гледна точка. 

Липсват официални документи и публични свидетелства, съпътстващи подобни 

текстове. Поради тези причини липсва възможност да се направи обективна оценка на 

включването на гражданското общество в работата на съвета, както и на самата му 

работа. По отношение на критериите, свързани с предоставянето на информация и 

прозрачност на работата му обаче, е възможно да се отправят сериозни критики.  

 
26 Закон за младежта, Обн., ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., изм. бр.14 от 20.02.2015 г 
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Подобно заключение, за съжаление може да се направи и по отношение на работата на 

създаденият, със заповед на министъра на младежта и спорта, Обществен съвет по 

въпросите на младежта. Подобен консултативен орган не съществува в разпоредбите на 

Закона за младежта, а е създаден допълнително, като дейността му се регулира от 

Правила за работа, утвърдени от министъра. За разлика от Националния консултативен 

съвет, който включва представители на всички заинтересовани страни (национални 

институции, местни власти, НПО и т.н.), Общественият съвет се конституира като 

консултативно звено към министъра на младежта и спорта, състоящо се единствено от 

представители на „организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел 

осъществяване на младежки дейности“27. Правилата запазват разпоредбите на Закона 

за младежта, по отношение на национално представените организации, които могат да 

бъдат вписани в регистъра на министерството, но разширяват кръга с потенциални 

участници, включвайки Националните младежки съвети, национални студентски 

организации, както и организации, които следва да отговарят на поне три от следните 

критерии – имат опит в реализирането на инициативи и проекти в областта на 

младежките дейности; имат експертиза в разработването на нормативни, стратегически 

или други документи в областта на политиките за децата и младежта; имат експертиза в 

областта на изготвянето на проучвания, анализи, прогнози и оценки в областта на 

младежта; имат опит в областта на неформалното образование и младежка работа; имат 

опит в областта на младежкото доброволчество. Поименният състав на съвета се 

определя със заповед на министъра, след процедура на подбор на участници и е с 

мандат от 5 години.  

Подобна процедура, от една страна отваря възможността за институционализиране на 

взаимодействието с гражданското общество и целевите групи на НСМ, но изключва 

общуването с всички заинтересовани страни. По този начин се създават паралелни 

структури, с дублиращи се функции, което намалява ефикасността на каналите за 

включване на гражданите в процеса на вземане на решения. Същевременно 

въвеждането на мандатност от 5 години, както и търсенето на институционалност на 

представените организации, макар да гарантира устойчивост на принципа на 

представителност на определени групи от обществото, намалява гъвкавостта по 

отношение отговор на актуално и динамично променящи се характеристики на целевата 

 
27 Правила за работа на Обществен съвет по въпросите за младежта към министъра на младежта и спорта - 
http://nism.bg/data//uploads/ckeditor/files/Pravila_Obsht_Savet_MMS(2).pdf 

http://nism.bg/data/uploads/ckeditor/files/Pravila_Obsht_Savet_MMS(2).pdf
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група (младежи 15-29) години, особено по отношение на включването на различни 

неформални групи, които са все по-характерна форма на общуване сред младежите.  

Функциите определени на Обществения съвет са да:  

• Обсъжда и дава предложения по проекти на нормативни актове на министъра на 

младежта и спорта, по определяните от него политики; 

• Обсъжда и дава предложения по проекти на стратегически и програмни 

документи, както и планове, отчети и доклади за изпълнението на младежката 

политика в страната;  

• Предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в 

страната; 

• Консултира изпълнението на предприетите от министъра на младежта и спорта 

действия, както и обсъжда постигнатите резултати и предлага мерки за 

оптимизирането им; 

• Отправя препоръки към министъра при решаването на въпроси, свързани с 

конкретни проблеми в сектора на младежта; 

• Координира взаимодействието на ММС с представители на неправителствения 

сектор и прилагането на политики за младежта. (чл.3, ал. 1-6) 

Очевиден е опита да се създаде консултативен механизъм, който да е основата на 

диалог и партньорство с неправителствения сектор. Липсата на институционална 

обвързаност под формата на процедура на съвместно вземане на решения, до голяма 

степен обезсмисля липсата на гъвкавост по отношение на мандатността и състава на 

обществения съвет. Настоящият съвет се състои от 27 организации, отговарящи на 

приетите критерии, което повдига въпроса за представителността на тази структура. Да 

се направи оценка се затруднява от липсата на прозрачност на работата на съвета. 

Дейността на Обществения съвет остава извън фокуса на общественото внимание.  

Последната публикувана информация е обявата за стартиране на процедура по 

набиране на кандидатури за сформиране на състав на Обществен съвет по въпросите на 

младежта към министъра на младежта и спорта, от 04.10.2017. Общият брой обявления, 

свързани с Обществения съвет, които се откриват на интернет сайта на Министерството 

на младежта и спорта е 3. В този смисъл е затруднена оценката на ефективността на 

включване, на заинтересованите страни в процеса на разработване и изпълнение на 

политиките, свързани с изпълнението на НСМ. 
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Тези данни повдигат три въпроса, по отношение ефективността на включване на 

заинтересованите страни в процеса на разработване, актуализиране и изпълнение на 

политиките. Въпросът:  

1. за публичността на провежданите консултации; 

2. за представителността и обхвата на включените организации; 

3. за каналите на комуникация със заинтересованите страни и тяхната ефективност 

Трябва да се отбележи, че проведените интервюта с представители на организации, 

членове на обществения съвет, дават противоречива оценка на съвета като 

институционализирана форма на консултация и партньорство с гражданското общество. 

Част от интервюираните споделят, че  е сложно е да се разберат критериите за участие, 

прилагани към обществените консултации, но същинския проблем е в това, че 

„мнението/становищата/ и предложенията, които даваме, не се валидират“. Така се губи 

мотивацията за следващо участие. За други срещите организирани от ММС оставят 

„много добри впечатления –  ясни процедури и теми, добър диалог и прозрачност“. 

Фокус групата сред младежи в София, по-скоро показва липса на информираност 

относно съществуването и дейността на Обществения съвет. След разяснение и 

попитани за мнение по отношение функционирането на общественият съвет към ММС, 

те заявяват, че той трябва да търси постоянна обратна връзка от младежите. Основна, 

според участниците е нуждата от постоянна комуникация, чрез популярни за младежите 

източници и на достъпен за тях език.  

Като цяло всички от интервюираните са имали значителен опит с и са участвали в 

разнообразни форми на взаимодействие с управлението – както в проучвания и 

изпращане на мнения; работата на експертни и консултативни групи; така и в публични 

и граждански инициативи на национално и местно ниво. Оценка на обществените 

консултации, в които са участвали (по отношение на организирането, критерии за 

участие в консултациите, представената информация, сроковете за представяне на 

становища и т.н.) е по-скоро позитивна. Споделя се, че се срещат с добър диалог и 

прозрачност, но има противоречиви мнения по отношение на процедурата. За някои тя 

е ясна, за други обаче е сложно да се разберат критериите за участие. Според няколко 

интервюирани е сериозен проблем, че избраните организации, често не отговарят на 

критериите. „Много често мнението/становищата/ и предложенията, които даваме, не 

се валидират. (Така) се губи мотивацията за следващо участие“. 
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Едно от изразените мнения е, че „консултациите протичат в доста консервативен вид и 

като цяло биха могли да бъдат, до голяма степен осъвременени“. Предложението за 

осъвременяване минава през възможностите, които интернет и аудио-визуалните 

технологии предлагат. Представянето на становищата също може да бъде организирано 

много по съвременно и модерно.  Според тези отговори критериите за подбор на 

участници са ясни и точни, но не са достатъчно популяризирани  в хода на кампаниите 

за набиране на участници. 

 

4.4. Изводи и препоръки  
Като цяло анализът установи определени дефицити по отношение на предоставяната и налична 

в публичното пространство информация, свързана с Националната стратегия за младежта.  

• Като правило наличната информация е свързана с текстовете на определените 

нормативни актове, но не и тази свързана с проведените консултации и получената 

обратна връзка от заинтересованите страни и целевите групи.  

• Като правило не се откриват и документи, обобщаващи постъпилите становища и 

предложения, както и мотивите на администрацията за тяхното приемане или 

отхвърляне.  

• В публичното пространство липсва задълбочен и цялостен анализ на заинтересованите 

страни, което изключва активен подход при комуникацията на съответните нормативни 

актове. Комуникацията обикновено се изчерпва с  минималното, определено по закон, 

действие. Подобен подход създава усещане за формализъм, което анализът установи и 

сред целевите групи, при проведените интервюта и фокус групи.  

• Изследването установи високи нива на желание сред респондентите да участват в 

процесите на разработване на политики и вземане на решения. Високите нива на 

интерес към взаимодействие с институциите обаче не е съизмеримо с тяхната 

възможност и желание активно да търсят информация по теми, свързани с 

разработването на различни политики. Проведените фокус-групи и интервюта със 

заинтересованите страни открояват, тяхното желание информацията да ги достига 

директно, чрез ефективни канали за комуникация. Споделя мнението, че дори 

гражданите да се интересуват „това не е особено активно“ и „трябва да е ангажимент на 

властта информацията да стигне до нас“, а не тя да бъде пасивно споделяна, оставяйки 

на гражданското общество отговорността да я търси. 

• Цялостно сред целевата група – младежи 15-29 години, се споделя ниско ниво на 

доверие в традиционните канали за комуникация. За тях използваните канали от страна 

на институциите не са ефективни, тъй като не са насочени към младежите. Те определят 

училището като основен източник на информация за младите хора. Така се прави извода, 

че за да се комуникират целите на НСМ 2010-2020 г. и политиките за тяхното изпълнение 
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е необходимо училището и неговата среда да се превърнат в основен канал за тяхната 

комуникация и обсъждане. Целевата група има повече доверие на личности, тъй като 

смятат, че медийните канали са манипулирани. Това прави доверието в училището, като 

източник на информация, особено ценен ресурс, който да се използва за ефективен 

канал за достигане на целевите групи и за комуникация с тях. 

• Липсата на критерии за анализ и оценка на комуникационните канали, както и за анализ 

на заинтересованите страни, затруднява оценката на ефективността на съществуващите 

канали за комуникация и подобряването на цялостния процес от страна на 

Министерството на младежта и спорта.  

• Сред заинтересованите страни, обаче прави впечатление желанието на интервюираните 

представители на заинтересованите страни да се информират за бъдещи обществени 

обсъждания и консултации от страницата на министерството и от социалните мрежи. 

Официалните канали все още се ползват с висока степен на доверие, по отношение 

взаимоотношенията на гражданското общество с институциите, което е добра основа за 

създаване на ефективен канал за комуникация, чрез промени във функционирането на 

Националната информационна система за младежта. Към този момент обаче системата 

е непълна. Наблюдава се липса на определени Годишни планове за изпълнение на 

стратегията, Отчети за изпълнението, Годишни доклади за младежта. Също така липсва 

отделна секция, насочена към отделните програми, изискванията за кандидатстване по 

тях. Те присъстват просто като новина, в секцията „Актуално“, наред с останалите новини. 

• Невъзможност, въз основа на количествените данни (фиг. 7), да се открои едно или 

повече заключение по отношение оценката на обществените консултации. Липсват 

статистически значими натрупвания, при отговорите на въпроса – „Как бихте оценили 

обществените консултации, в които сте участвали в тази сфера?“. Всички отговори 

събират почти идентични процентни дялове – около 19%. Тоест, въпреки наличието на 

общи стандарти, оценката е субективна и обусловена от конкретен казус и конкретна 

административна структура (нейният административен капацитет), а не толкова от 

установен и ефективен процес.  

• Националния консултативен съвет за младежта не е включен в Портала за консултативни 

съвети. Липсва публично достъпна информация за работата на Националния 

консултативен съвет и Обществения съвет към министъра на младежта. 

С оглед на тези изводи могат да се направят следните препоръки:  

• Установяване на ефективна и методологически изчистена система за анализ на 

заинтересованите страни и ефективните методи за комуникация с тях и включването им 

в процеса на консултации и вземане на решения.  

• Необходимост от проактивна комуникация и създаване на мрежи от страна на 

министерството на младежта и спорта със заинтересованите страни. Процес, който е 

свързан със създаване на административен капацитет за работа със заинтересовани 
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страни, но и инструменти насочени към изграждането на капацитет в самото гражданско 

общество. 

• Създаването на методология, която обвърза анализа на заинтересованите страни с 

каналите и подходи за тяхното достигане, както и отделянето на целеви 

административен и финансов ресурс за подобна дейност.  

• Систематизиране на процеса, свързан с обратната връзка в следствие на провежданите 

консултации. Публикуване на детайлна и достъпна информация за дейността на 

Националния консултативен съвет за младежта и Обществения съвет към министъра на 

младежта и спорта, която да съдържа най-малко - дневен ред, стенограма, получени 

становища, обратна връзка по становищата на заинтересованите страни 

• Подобрение на интерактивността и интегрираността на Националната информационна 

система за младежта в процеса на включване на заинтересовани страни в работата по 

разработване и изпълнение на Националната стратегия за младежта. 

 

V. Гражданско участие на местно ниво  
Целта на тази глава е да разгледа включването на гражданите и заинтересованите страни в 

процеса на разработване, провеждане и монитиране на политиките, свързани с изпълнението 

на НСМ 2010-2020 година, на местно ниво. Отново с оглед сравнимост на резултатите са 

проследени средата на гражданско участие, практиките/проявления на гражданското участие, 

ефект/промените, до които води гражданското участие.  

 

5.1. Среда на гражданско участие  

5.1.1. Законодателна среда – Столична община  

По отношение на законодателната рамка, столична община изгражда сравнително 

подробна рамка, отговаряща на изискванията на законодателството и на стандартите за 

обществени консултации. Информацията, консултациите и партньорството с 

гражданското общество се регулират основно от Правилника за организация и дейността 

на Столичен общински съвет, Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени 

обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на 

Столична община, Наредба за провеждане на обществени консултации на територията 

на Столична община28  

Чл. 12, ал. 2 от правилникът за организация и дейността на Столичен общински съвет 

регламентира необходимостта „актовете на СОС, както и информация, свързана с 

 
28 (приета с Решение № 442 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, в сила от 15.09.2017 г.) 
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дейността на СОС и неговите комисии, във връзка с тези актове (да) се разгласяват на 

гражданите на СО чрез интернет страница на СОС и/или СО и/или чрез средствата за 

масово осведомяване“. Това изискване се простира и върху оспорването, спирането, 

отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет. 

Същевременно ал. 3 регламентира съхранението на копия от актовете на общинския 

съвет за изминалите 10 години и осигуряването на достъп на гражданите до тях.   

Чл. 9 въвежда изискването стратегията за развитие на Столична община да се приема 

след обществено обсъждане (чл. 9, ал. 1), като преди това чл. 8, ал.1 е определил, че 

„Гражданите участват в управлението на СО както чрез СОС, така и непосредствено чрез 

референдум и общо събрание на населението“.  

По отношение на участието на гражданите е важно да се отбележи, че правилникът 

вменява „заседанията на постоянните комисии на СОС да са открити“ (чл. 48, ал.5), като 

по аналогия с Парламента, „дневният ред на постоянните комисии се публикува на 

електронната страница на Столичния общински съвет не по-късно от два работни дни 

преди заседанието“ чл. 49, ал. 5. Присъстващите на заседанията граждани и граждански 

организация се вписват в списък, който се прилага към материалите от работата на 

комисията, като могат да изказват мнения, само след като им бъде дадена дума от 

председателя (чл. 50, ал. 1 и 2). Чл. 51, ал. 4 дава правото на гражданите и юридическите 

лица да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет. 

Интересно е да се отбележи, че председателя на постоянната комисия получава правото 

да определи кои са заинтересованите лица, в зависимост от характера на разглежданите 

въпроси и да прецени (по необходимост) дали да ги покани (чл. 53, ал. 1). Председателят 

на постоянната комисия информира заинтересованите лица за предложенията, 

препоръките и взетите решения по ал. 1. Отново прави впечатление, че 

заинтересованите страни не се определят чрез методика или задълбочен анализ, а с 

решение на председателя. Това повдига въпрос за административния капацитет, по 

отношение работата с и включването на заинтересованите страни в процесите на 

правене на политики на местно ниво.  

Правото на информация се гарантира от публикуването на Оперативната работна 

програма СОС, която включва „списък на планираните за приемане нормативни актове; 

и други въпроси от компетентността на СОС, които е необходимо да се разгледат от него“ 

(чл. 60, ал. 2 и 3). Допълнително се въвежда и изискването постоянните комисии 

„проектите за промени в нормативните актове (да) се публикуват в електронната 

страница на Столичния общински съвет“ (чл.72, ал. 3). 
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Правилникът СОС регулира и механизма, по който гражданите могат да правят 

предложения за включване на точки в дневния реда на СОС: „По въпроси, 

представляващи обществен интерес гражданите могат да правят предложения за 

включване на точки в дневния ред на СОС, както и да представят становища по проекти 

за решения на СОС по реда и при условията на чл. 69“ (Чл. 77. (1). Тези предложения 

задължително се разпределят към Постоянната комисия за връзки с гражданското 

общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която следва да 

извърши предварителна оценка на обществения интерес. В зависимост от нейното 

становище, предоставено в двуседмичен срок председателят на СОС, трябва или да 

разпредели предложението за разглеждане по същество към компетентните комисии 

или го отклонява. Наличието на възможност за разглеждане на предложения на 

граждани е съществен механизъм, за консултация с и включване на гражданското 

общество. Неясната формулировка „обществен интерес“ обаче, създава възможност за 

изкривяване и злоупотреба с процеса.  

Допълнително обществените консултации в София се регулират с Наредбата за 

провеждане на обществени консултации на територията на Столична община. По силата 

на тази Наредба се създава единен електронен портал на обществените консултации 

към интернет страницата на Столична община, на който общината се задължава да 

публикува „всички документи, за които се провеждат обществени консултации, 

съпътстващите ги документи, постъпилите становища на граждани и организации по 

повод и по време на провеждане на обществените консултации, както и изготвените 

оценки на въздействието, когато има такива“ (чл. 4, ал. 1 и 2). Наредбата регулира 

принципите за провеждане на обществени консултации - „равен достъп на всички 

участници, публичност и прозрачност в действията на администрацията, партньорство и 

равнопоставеност между участниците, достъп до информация“ (чл. 7). Чл. 12. Въвежда 

изискването – „при провеждане на обществените консултации последващите стъпки и 

действия (да) се мотивират, като на гражданите и организациите се предоставя 

информация на единния електронен портал относно начина, по който се използват 

техните мнения и предложения“. Така се отговаря законодателно на изискването да се 

предоставя обратна връзка по отношение на постъпилите становища и предложения, 

както и причините за тяхното приемане/отхвърляне. Интересен момент от наредбата е 

въвеждането на механизъм, чрез който отговорните за подготовката на обществените 

комуникации лице/лица, се определят с решение за всеки започнал консултативен 

процес. Определените лица отговарят за „изработването на работен план, който 

включва: цели и предмет на консултациите, дейности, заинтересовани страни, канали за 

комуникация, срокове, необходими ресурси и бюджет“ и следва да „регистрират и 
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обобщават всички постъпили мнения и становища в процеса на консултиране, 

осъществяват контакт със заинтересованите страни, подготвят и публикуват 

необходимата информация, както и организират и избират модератор на публичните 

събития и срещи“ (чл. 12, ал. 1 и 2). Подобни разпоредби потвърждават направеното по-

горе обобщение, че провеждането на консултациите не се разглежда като цялостен 

процес, за който може да се изгради постоянен административен капацитет. По-скоро 

то се приема като допълнително натоварване, за определени служители в 

администрацията, което създава риск от формализъм и повърхностно обобщение на 

получените становища.   

Формите на възможни консултации включват – писмени консултации, обществени 

обсъждания и други. Писмените консултации, са становища и коментари от 

заинтересованите страни, по проекти на нормативни документи (чл. 14, ал.1). Тук 

правилникът се съобразява с изискванията на националното законодателство, 

определяйки срок от 30 дни за публикуването им. Чл. 17 определя правото на „всички 

граждани, граждански групи и организации … да изпращат на посочения в съобщението 

по чл. 15, ал. 2 адрес своите писмени становища и коментари, които също се публикуват 

на единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са 

постъпили“. 

Обществените обсъждания са дефинирани по-точно, отколкото в националното 

законодателство като „форма на обществени консултации, чрез която заинтересованите 

страни имат възможност да обсъдят съвместно с вносителя и общинската 

администрация варианти за решения или изменения и допълнения към предложения 

документ или концепция на документ или решение“ (чл. 19, ал. 1). Те се разглеждат като 

по-силна форма на консултиране със заинтересованите страни, като необходимостта 

освен писмени да се проведат и обществени консултации се определя от вносителя на 

проекта „при решения за приемане на нормативен акт и промени в него, от които се 

очакват значими последици, за приемане на стратегии, концепции и други актове за 

развитие и управление на Столична община или при решения за други обществено 

значими въпроси, касаещи по-голяма част от гражданите в различни райони на 

общината“ (ал.2).  Детайлно се разписва срока за провеждане, информация за 

общественото обсъждане, минимални изисквания за съдържанието и разпределението 

на времето по дневния ред, както и стандартите за водене на протокол. Предвижда се и 

възможността в „7-дневен срок от провеждане на обсъждането (при поредица от 

няколко такива - срокът е считан от последното обсъждане), участниците (да) могат да 

изпращат писмени мнения, становища и предложения по обсъждания въпрос“ (чл. 23). 
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Допълнително се предвижда и възможността да се провеждат и други форми на 

обществени обсъждания - социологически проучвания, анкети, интервюта, включване в 

работни срещи, фокус - групи и други допълнителни форми на консултиране на ниво 

идея/концепция, които не са задължителни за провеждане.   

Интересно е да се отбележи, че в рамките на допълнителните разпоредби се дефинират 

понятията „обществени консултации“, заинтересовани страни и използването на 

термина - „по-голямата част от гражданите“. Съществено е, че „обществена 

консултация“ е свързана единствено с допитването до гражданите, по-точно - “форма на 

инициатива, при която местната власт се допитва до гражданите и организациите за 

тяхната позиция по изработване на проекти на нормативни актове, стратегии и други 

решения за управление и развитие на Столична община, на районите и на кметствата в 

нея“. Подобна дефиниция оставя всички други форми свързани с процеса на 

разглеждане на получените мнения, обратната връзка и тяхното включване в 

съответните политики, нерегламентирани и без ясна структура на действие по тях. 

Остава единствено задължението, обобщена информация за получените становища да 

се публикува на портала на Столична община. Подобен подход допринася за 

формализиране на процеса и не създава стимули за създаване на административен 

капацитет за ефективно включване на гражданите в процеса на вземане на решения, 

както и за структурирано партньорство и инструменти за съвместно вземане на решения.   

Допълнителен напредък по отношение процеса на включване на гражданите и 

заинтересованите страни в процеса на вземане на решения, е приетият през 2017 година 

- „Наръчник за провеждане на обществени консултации в Столична община“. 

Наръчникът определя основните принципи за провеждане на обществени консултации, 

съгласно обсъжданите по-горе стандарти – „равен достъп на всички участници, 

публичност и прозрачност в действията на администрацията, партньорство и 

равнопоставеност между участниците, достъп до информация“. Наръчникът предвижда 

необходимостта кметът да назначи със заповед съответните длъжностни лица от всички 

структури на общината, които да отговарят за процеса, както е регламентиран той в 

Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична 

община, при спазването на посочените принципи. Не става ясно, обаче дали това са „Ad 

hoc“ назначения, или постоянни отговорности. И в двата случая обаче става дума за 

съпътстващи отговорности, а не за траен капацитет, свързан с процеса на обществени 

консултации.   

Наръчникът разглежда процеса на планиране на обществените консултации, като 

дефинира принципите, които са в основата на този процес. Определя основни 
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дефиниции за „идентифициране на заинтересованите страни, като изхожда от 

принципа, че основните заинтересовани страни, които би трябвало да участват се 

идентифицират на ранен етап от процеса на консултиране. Консултациите трябва да 

бъдат на широка основа, а не в тесен кръг“ (стр. 5). Обръща се внимание на 

необходимостта от представителност и яснота за обхвата на интересите на включените 

граждани и организации. Като заключение, Наръчникът отправя препоръки към 

служителите за основните параметри на процеса на обществени консултации свързани 

с: вземането на решение за провеждане на такива, на кой етап от политиката да се 

проведат,  идентифицирането на заинтересовани страни, подготовка на документите 

(информацията за разглежданите нормативни актове и политики) за консултация, избор 

на процедура и инструментите за консултация.  

Трябва да се отбележи, че предоставената в Наръчника информация е твърде обща и 

същевременно твърде базова, за да послужи за създаване на административен 

капацитет. Все пак е добра отправна точка към създаването на обучения за 

административните длъжностни лица, ангажирани в процеса на консултиране на 

политическите и нормативни документи.  

 

5.1.2. Законодателна среда - община Пловдив 

Нормативната база на гражданското участие в община Пловдив е значително по-обща – 

обект на националното законодателство, за разлика от различните и сравнително 

детайлни разпоредби, на община София. Липсват сериозни и значими законодателни 

промени, след установените от ФГУ, в техния анализ от 2015-2016 година. Единствените 

регулации, които касаят гражданското участие по отношение дейността на Общинския 

съвет са свързани с участие на гражданите в заседания на постоянните комисии и сесии 

на Общинския съвет, в случаите, които ги касаят. Тоест, продължава да е валидна 

оценката на ФГУ, че „Гражданите имат шанс да се чуе мнението им, само ако някой 

общински съветник припознае каузата им и помогне за обсъждането в постоянна 

комисия“29. В правилника на общинския съвет няма ясно разписана възможността за 

обществено обсъждане, но все пак заседанията на комисиите и обществените съвети са 

със свободен достъп. Правилникът определя, че комисиите към ОС трябва да правят 

проучвания за нуждите на гражданите, но липсват публични данни за провеждането на 

 
29 Форум гражданско участие, Доклад, „Индекс на гражданското участие“, община Пловдив - 
https://index.fgu.bg/reports/list/2015 

https://index.fgu.bg/reports/list/2015
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подобни проучвания. Като цяло е валиден и изводът, че „От формална гледна точка 

законодателство има, но не е ефективно“. 

 

5.1.3. Законодателна среда - община Варна  

За разлика от Пловдив, правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет 

на Варна, предвижда възможността „граждани и неправителствени организации (да) 

могат да внасят за разглеждане материали в постоянните и временни комисии на 

Общински съвет – Варна директно, без за това да е необходимо съгласуване от 

председателя на общинския съвет или кмета на община Варна“ (чл. 23, ал. 3). 

„Заседанията в пленарна зала са открити (Чл. 47, ал. 1), но на тях пост фактум се гласуват 

решенията, които вече са изработени в комисиите“30. Съществува изискване, дневният 

ред на комисиите и материалите да се публикуват на електронната страница на 

Общинския съвет. Чл. 71 регулира правото на гражданите „да присъстват и участват на 

заседанията на Общински съвет и на неговите комисии по ред, определен от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация (ал. 2), за да „осъществяват 

контрол върху дейността на общинския съвет, кмета и общинската администрация“ 

(ал.1). Ал. 3 дава правото на гражданите „При поискване… (и) след легитимиране, да 

могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от 

компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, 

представляващи обществен интерес, и да получават отговори по тях по време на 

заседанията на комисиите или заседанията на Общински съвет, без да бъде гласувано“. 

Чл. 80 изисква писмените предложения, сигнали и молби на граждани, подадени до 

общинския съвет, да се разпределят между различните комисии по компетентност.  

Правилникът допълнително регулира и възможността председателят на Общинския 

съвет да организира обществени обсъждания или дискусии по проекти на решения на 

Общинския съвет (чл. 89, ал.1). Настоящият анализ обаче не откри публично достъпни 

данни, които да опровергаят заключението на ФГУ, че „законовата рамка се спазва 

формално“, както и че „съществуващите празноти дават възможност на Общината за 

игнорира гражданското участие“.  

 

 
30 Форум гражданско участие, Доклад, „Индекс на гражданското участие“, община Варна - 
https://index.fgu.bg/reports/list/2015 
 

https://index.fgu.bg/reports/list/2015
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5.2. Гражданско участие и институционална среда, през призмата на младежката 

политика на местно ниво 
 

5.2.1. София 

5.2.1.1. Информация 

От трите разглеждани общини единствено София има приета „Стратегия за младите хора на 

Столична община (2017-2027 г.)“31. Стратегията е публикувана за обсъждане в срок до 30.09.2016 

година, съобразно разпоредбите на националното законодателство и съответните общински 

наредби. Създадена е Фейсбук страница - „Стратегии за младите хора на София“. На съответната 

страница са публикувани целите, заложени в стратегията. Липсват специално разработени 

материали, свързани с мотивите за Стратегията, обяснение на целите и приоритетите на и. 

Откриват се и снимки на проведени срещи по Стратегията. Принципите на работата при 

изготвяне на Стратегията са описани в самата нея по следния начин:  - „Гражданско участие - 

широк консултативен процес - всички заинтересовани страни имат възможност за участие в 

консултациите по изготвянето на Стратегията; Прозрачност - становищата, изразени от 

участниците в консултациите, са публично достъпни, документирани и архивирани; Експертност 

- проучвания и анализ на местния и световен опит“ (стр. 4). Липсват обаче публично достъпни 

данни относно спазването на тези принципи. Според приложен, в самата Стратегия, сканиран 

документ са проведени 12 дискусии с експерти (стр.5), без информация по отношение 

съдържанието на дискусиите, изразените становища и решения по тях. Посочената Фейсбук 

страница се определя като инструмент за получаване на мнения и предложения в рамките на 

проведените - „широки обсъждания със заинтересованите страни“. Отново няма достъпни 

данни по отношение проведените консултации, включилите се заинтересовани страни и 

граждани, и дневния ред на обсъжданията. Отсъства и информация за получените мнения и 

обратна връзка по отношение на решенията, касаещи тяхното включване или не в процеса на 

разработване на Стратегията. Единственото достъпно мнение е изразена подкрепа от 

Националното представителство на студентските съвети, без конкретни мотиви и по принцип, а 

не по същество.  

Както и при приемането на НСМ 2010-2020, това затруднява оценката на степента на включване 

на заинтересованите страни в процеса, както и качеството на предоставената информация, и 

интереса/активността на целевите групи, и заинтересованите страни към процеса на 

разработване на стратегията. Към този момент липсват индикации за предстояща актуализация 

на Стратегията, която да позволи оценка свързана с потенциална промяна в това отношение.  

 
31 Приета с Решение № 787 по Протокол № 25 от 8.12.2016. 
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5.2.1.2. Консултации и партньорство 

Текстът на стратегията предвижда създаването на Консултативен съвет по политиките за 

младежта към кмета на Столична община (КСПМ). Съветът се създава със заповед на кмета на 

Столична община от 22.05.2017 година, като предвижда състав от: десет представители на 

младежки организации, работещи на територията на Столична община; шест представители на 

ученически съвети от училища на територията на Столична община; десет представители на 

студентски съвети от Висши училища на територията на Столична община; трима представители 

на национално представителните младежки организации по смисъла на чл.22 от Закона за 

младежта; двама представители на неправителствени организации, работещи с и за младите 

хора, осъществяващи дейността си на територията на Столична община; трима представители на 

Столична община. Необходимо е кандидатстващите организации да предоставят доказателство, 

че са реализирали минимум пет инициативи с и за млади хора на територията на Столична 

община в рамките на последните две години. Определя се срок за процедура за избор - до 

07.07.2017г. и комисия за провеждане на избор на членове на Консултативния съвет. Трябва да 

се отбележи, че липсва яснота относно критериите за решението, свързано с бройката на 

представителите от всяка една категория, както и принципа на селекция при явяване на повече 

кандидати. Необяснима е липсата на гъвкавост по отношение структурата на интересите и 

заинтересованите страни на територията на столична община, както и възможността тя да се 

променя. Не се обсъжда механизъм за отразяването на подобна промяна в състава на 

Консултативния съвет. Същевременно създаването на съвета със заповед на кмета, без ясни 

критерии, а не чрез устойчив нормативен акт, повдига въпроса за сформирането на бъдещи 

съвети по конюнктурни причини, без гаранция, че те ще отразяват реално структурата на 

интересите на заинтересованите страни. Проявление на подобни притеснения се съдържат и в 

заповедта за назначаване на състава на съвета, която съдържа 1 човек повече като представител 

на Студентските съвети, 5 повече от ученически съвети, 5 по-малко на младежки организации, 2 

по-малко на национално представени организации, и 1 повече представител на 

неправителствени организации, осъществяващи дейността си на територията на СО. 

Основателен е въпроса за необходимостта от предварително регулиране на броя представители, 

ако той няма да се спазва. Общият състав назначен със заповед на кмета от 18.07.2017 година е 

32 члена.  

Предвидените функции на Консултативния съвет включват: събиране и обобщаване на 

информация за дейностите по осъществяване на общинската политика за младежта; обсъждане 

на идеи и взимане на решения за осъществяване на общинската политика за развитие на 

младежта; изготвяне на предложения и становища по проекти за нормативни актове и програми 

на Столична община, свързани с политиките за младежта; участие в иницииране, провеждане и 

популяризиране на програми за стажове и доброволчески инициативи на Столична община. 

Както се вижда Стратегията предвижда консултиране и съвместно вземане на решения във 

връзка с осъществяване на общинската политика за развитие на младежта, без да дава 

механизъм за подобно развитие. Към този момент отсъства публично достъпен правилник за 
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работа на Консултативния съвет, както и наредба за неговото институционализиране в рамките 

на структурата на общината.  

Както и при разгледаните по-горе - Обществен съвет по въпросите за младежта към Министъра 

на младежта и спорта и Националния консултативен съвет за младежта, липсва публично 

достъпна информация по отношение на работата на КСПМ. Единствената налична информация 

на портала на Столична община е за предстоящо заседание на съвета на 12 юли  2018 г. от 18 ч., 

както и кратка информация за провелото се заседание, на тази дата. Липсва дневен ред, 

стенограма от заседанието или обобщение на провелата се дискусия и взетите решения. 

Изглежда, че след тази дата съветът не се е събирал и не заседавал. Към този момент е 

невъзможно да се прецени дали това се дължи на липсата на интерес от страна на 

заинтересованите страни, или на липса на инициативност от страна на общинската 

администрация.  

 

5.2.2. Пловдив 

5.2.2.1. Информация  

Община Пловдив няма разработена своя Стратегия по отношение на политика насочена към 

младежта на общинско ниво. Във връзка с младежките политики общината има разработена 

отделна секция „Младежки политики“ на своята страница. Секцията съдържа една Програма 

„Пловдив за младите“, чието приемане е в сила с Решение № 299, взето с протокол № 14  от  02. 

08. 2012г. Прави впечатление, че решението не е достъпно на страницата на общината, а 

последните новини, свързани с младежка политика са от 2017 година. На страницата не се 

открива и обява за проведено обществено обсъждане във връзка с приемането на въпросната 

програма, както и информация за постъпили становища във връзка с нейното изпълнение. 

Наличните документи - Правилата за функциониране на програмата, както и Правилник за 

организацията и дейността на създадената временна комисия по програма "Пловдив за 

младите", също не обсъждат въпроса за включване на целевите групи и заинтересовани страни 

в процеса на нейното разработване. Не се открива и информация относно работата на самата 

комисия.  

Като цяло наличната информация свързана с политика за младежта на територията на община 

Пловдив е недостатъчно детайлно представена и системна. Тя е подробна на ниво нормативни 

актове и покана за включване в проекти по политики, но несистемна и липсваща по отношение 

предстоящи събития и участие на гражданите. Изключение донякъде прави информацията, 

относно работата на Младежкия форум за партньорство с местната власт за 2015 година. За този 

период има качени протоколи от заседанията на форума и присъствен списък с участвалите 

организации.  
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5.2.2.2. Консултации и партньорство 

През 2008 година в община Пловдив се създава Младежки форум за партньорство с местната 

власт – Пловдив /МФПМВ/. Всяка организация, желаеща да членува в Младежки форум за 

партньорство с местната власт – Пловдив /МФПМВ/ трябва да попълни и предостави в 

деловодството на Община Пловдив. Правилникът за работа на форума го определя като 

неформално обединение на община Пловдив и младежки НПО, имащи отношение към 

провеждането на младежка политика на територията на общината. За участие във форума се 

кандидатства след попълване на заявление и с отговарящите на критериите организации се 

сключва споразумение с кмета на община Пловдив. Функциите на форума предвиждат 

консултации, съвместни събития, проучвания на младежката проблематика, подпомагане на 

разработването на програми, концепции и стратегии, обсъжда предложения за финансиране на 

младежки програми и т.н. Наличната информация за дейността на форума касае единствено 

2015 година. Има изготвен план за работа за месец юни 2015г., както и протоколи за проведени 

9 срещи – последната от 14.12.2015г. За този период заседанията са публично публикувани 

протоколи от проведените срещи, взетите решения и присъствени списъци. В дневния ред на 

заседанията доминира разглеждането на предимно организационни проблеми, свързани с 

дейността и символите на форума, което затруднява преценката на реалното взаимодействие 

на гражданите с местната власт в сферата на младежката политика. След 2015 година няма 

налична информация за провеждани заседания. Липсва информация за причината за 

прекратяване на тази практика. Не може да се каже дали Младежкия форум спира своите 

заседания или информация за тях не се качва на страницата на общината. Липсата на 

информация и в други информационни канали обаче, предпоставя заключението, че  форумът 

не заседава или не произвежда информационно значими резултати. Макар и да създава добра 

практика, работата на форума не води до съществена промяна в цялостния подход на община 

Пловдив към включването на заинтересовани страни в сферата на младежката политика, при 

разработването на политики на местно ниво.  

 

5.2.3. Варна  

5.2.3.1. Информация 

В областта на младежката политика община Варна и дирекция „Образование и младежки 

дейности“ разработват портал Varnanamladite.com, който функционира като информационна 

система за политики и инициативи в сферата на младежката политика. На нея са публикувани 

покани за програми, свързани с младежки проекти, за обсъждане на новата национална 

стратегия за младежта, важните наредби, както и общинският план/програма за младежта за 

2018 година, но липсва информация за самите срещи. Порталът съдържа пространство за 

коментар и предлага възможност за връзка с общинската дирекция „Младежки дейности“. 

Същевременно обаче, по подобие на националната информационна система за младежта, не 

предлага систематизиран подход в това отношение. Публикуваните покани са в секцията 
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„Актуално“ и съответно са затрупвани от нова информация. Липсва отделна секция, фокусираща 

се върху проектите за нормативни актове, политики и покани за участие в програми, свързани с 

младежката политика. На портала не се открива информация за постъпили коментари и 

предложения за промени, изказани становища и мнения по отношение на проведените срещи.  

Подобна информация не се открива и на сайта на община Варна в секцията на дирекция 

„Образование и младежки дейности“. Изключение е протокол от първото заседание на 

Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта – юли 2018 година. Проектът за 

Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за 

младежта към Община Варна е публикуван на 28.04.2017 г., заедно с предварителна оценка на 

въздействието, доклад и мотиви за внасянето на такъв проект. Липсва обаче, информация 

относно постъпилите коментари, предложения и мнения по този проект.  Прави впечатление, че 

качените документи са, без изключение, сканирани pdf файлове, което затруднява търсенето и 

намирането на необходимата информация.  

Подобна е ситуацията и с постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ в общински съвет 

Варна. На страницата на постоянната комисия се откриват протоколите от проведените 

заседания, без обобщаване на резултатите от заседанията и становища по постъпилите 

предложения от страна на гражданското общество.  Подобни могат да се открият единствено в 

отчетите за работата на Общинския съвет, в частта касаеща съответните политики, достигнали до 

обсъждане в пленарна зала. Липсва регистър на постъпилите мнения, становища и предложения 

от страна на гражданите и заинтересованите страни.  

Свързани с младежката политика документи са: общинската стратегия за превенция на 

ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции - Варна 2016 – 2020. Стратегията за развитието на 

физическото възпитание и спорта в община Варна за периода 2018-2022 г. Наредба на ОбС Варна 

за функционирането на Младежка доброволческа служба - Община Варна. Общинска стратегия 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Варна 2017 - 2019 г. 

Инструкция за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високо спортно 

майсторство. В нито един от тези документи не се открива информация относно проведени 

обществени обсъждания, консултации, както и обобщение на получените мнения, становища и 

предложения във връзка с приемането им. Публична информация за подобни също не е налична 

на официалните страници на общината и общински съвет Варна.  

Както бе посочено при анализа на законодателната рамка, законодателни и инстуционални 

условия за осъществяване на гражданско включване в процеса на разработване, прилагане и 

монитиране на политиките са налице, но те по-скоро са формални и регистрират възможността 

за участие, без реално и активно да стимулират взаимодействието на гражданите и 

гражданските организации с институциите на местно ниво.  
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5.2.3.2. Консултации и партньорство 

Както София, община Варна създава Общински консултативен съвет по въпросите на младежта. 

Акта на създаване е изготвянето на проект за Правилник за организацията и дейността на 

Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна, публикуван на 

29.12.2016 година. В последствие този проект е изменен, като новият е публикуван на 28.04.2017 

г., заедно с предварителна оценка на въздействието, доклад и мотиви за внасянето на такъв 

проект. Правилникът е приет с Решение № 747-7(20)/26,27.07.2017 г. на общински съвет Варна. 

Чл. 2. ал. 1 определя състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта да се 

включват:  

• Директори на дирекции: "Образование и младежки дейности", "Спорт", "Култура и 

духовно развитие", "Здравеопазване", "Превенции", "Социални дейности", Директор на 

дирекция "Управление на сигурността и контрол на обществения ред" и Началник-отдел 

"Младежки дейности";  

• Председатели на студентски съвети на варненски висши училища;  

• 6 Представители на Ученически съвети, избрани по механизъм съгласно Приложение № 

2 към Правилника;  

• По 1 Представител на национално представителни младежки НПО, които извършват 

дейност на територията на Община Варна;  

• 10 Представители на младежки НПО, избрани по механизъм съгласно Приложение № 1 

към Правилника;  

• Представител на Агенция за социално подпомагане;  

• Представител на Отдел за закрила на детето, дирекция "Социално подпомагане";  

• Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните - Варна;  

• Представител на Бюро по труда - Варна;  

• Представител на Областна администрация. 

Поименният състав на съвета се актуализира всяка година със заповед на кмета на общината. 

Представителите на НПО в консултативния съвет са с мандат от 2 години, като се избират на 

всеобща среща на легитимни граждански организации, работещи в сферата на младежта, 

свиквана най-малко веднъж на 2 години. Така се създава своеобразна двустепенна система на 

представителност на гражданите и организациите в консултативния съвет, решавайки проблема 

с критериите при решение кои организации да участват в консултативния съвет и кои не. 

Подобен критерий обаче, отново (както и при консултативния съвет към кмета на Столична 

община) предпоставя, че структурата на интереса е непроменлива и сходна по отношение 

целевите групи и заинтересованите страни в сектора на младежките политики. Подобен подход 

е възможно да създаде формализиране на консултациите със заинтересованите страни, и 

неглижиране на необходимостта от анализ на същите при оценка на въздействието, под 
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разбирането, че техният интерес вече е представен, и техните нужди ще бъдат отразени при 

заседанията на консултативния съвет.  

В правомощията на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта влизат: 

представянето на становища по общинския план за младежта преди приемането му от 

Общински съвет - Варна; становища по проекти на нормативни актове и стратегически 

документи, които се отнасят до местната политика за младежта; обсъждането на въпроси, 

свързани с финансирането на младежки инициативи; и координиция и съдействие за 

изпълнение на проекти, свързани с младежките политики на национално и регионално ниво.  

Подобни становища, разработени по приетия общински план за младежта за 2018 година 

(единственият достъпен публично) не са открити.  

За съжаление липсва цялостна публична информация относно дейността на съвета, след акта на 

неговото конституиране и Протокола от първото заседание на съвета. Липсват данни за 

проведени заседания и взети решения, за предоставени становища по политики или нормативни 

актове в сферата на младежката политика, както и за инициативи, свързани с тази политика. 

  

5.3. Среда на гражданско участие  
Проведената анкета сред представители на целевите групи и заинтересованите страни 

регистрира сравнително ниско ниво на доверие на гражданите в институционалната среда. По 

скала от 0 до 7, където 0 е нямам никакво доверие, а 7 имам пълно доверие, най-високата оценка 

е 3,1. С най-голямо доверие се ползват училищните ръководства и гражданските организации, а 

с най-ниско политическите партии като цяло и на местно ниво. Най-ниски оценки, като цяло 

дават анкетираните на възраст между  25 и 29 години (целевата група на НСМ), докато тези над 

30 години дават като цяло високи оценки по всички позиции, с изключение на синдикати и 

училищни ръководства. Тези данни допълнително се потвърждавате и от проведените фокус-

групи и интервюта сред тези групи. Младежите не вярват в институциите, но имат доверие на 

съмишлениците си и гражданските организации, защото те проявяват интерес към тях. Дори в 

групата над 30 (представители на заинтересованите страни) споделят значително по-голямо 

доверие в ММС, отколкото в правителството като цяло. Това се дължи до голяма степен на факта, 

че с него има директна и установена работна връзка. Познават се отделни експерти и се 

виждат/оценяват реалните усилия, които те полагат. Особено категорично е мнението на 

интервюираните по отношение на политическите партии. Преобладава липсата на недоверие в 

тях. Те са определени като абсолютно аматьорски, участващи в схеми, вместо защитаващи 

интереси. Дори тези от интервюираните, които вярват в политически идеи споделят, че 

осъществяването им на практика от политическите играчи се проваля. Споделя се мнението, че 

като цяло в България липсват качествени политици, които наистина имат ясна и устойчива 

стратегия за развитие, в която и да било сфера от живота. На местно ниво партиите са непознати, 
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като липсва съществена разлика с националните. Въпросът според интервюираните се свежда 

до личности.  

Фигура 13 Доверие в институциите – скала от 0 до 7 - средни оценки 

 

Оценката за Министерство на младежта и спорта е значително по-висока от тази на 

Правителството, като цяло, и то сред всички групи в извадката. Оценките за професионалните и 

бизнес асоциации са значимо по-високи в София, отколкото в другите населени места. Подобно 

е отношението и към кмета в столицата, спрямо кметовете в другите два града, като тук най-

ниска е оценката за главата на месната власт в Пловдив. Оценката за ММС също е по-висока в 

столицата, отколкото в другите градове, където е провеждано изследването. 

Очевиден е изводът, че доверието на гражданите и гражданските организации е обусловено 

преди всичко от техния предишен опит със съответната институция. Както вече бе посочено, 
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Графика 8. Оценете по скалата от 0 до 7 Вашето доверие в 

посочените институции, където 0 е нямам никакво доверие, а 7 
имам пълно доверие. 
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според преобладаващото мнение публичните власти не се консултират системно с българските 

граждани при вземането на решения/разработването на политики. Обикновено това се случва 

под уличен натиск. Тези от отговорите, които все пак виждат позитивна промяна в 

консултирането, отбелязват, че са скептични към ефекта от консултациите и реалните резултати. 

Има какво да се направи още в посока на подобряване на взаимодействието между гражданите 

и публичните власти. За основен проблем се посочва ефективността и в подхода към гражданите. 

Необходимо е активно да се стимулира тяхното желание да участват в тези консултации.  

Липсата на реални резултати от гражданското участие, а не липсата на активност или интерес 

към политическите процеси е факторът, който в най-голяма степен води до разочарование и 

отказ на гражданите да търсят и да се включват в процеса на разработване на политики и 

вземане на решения.  

 

5.4. Изводи 
По отношение на анализираните сфери на средата на гражданско участие на местно 

ниво, липсва сериозен напредък в сравнение с периода на оценката, извършена от 

Индекса на гражданско участие – 2015-2016 година. Изключение прави Столична 

община с приемането през 2017 г. на двете Наредби за провеждане на обществени 

консултации, които са основа за по-структурирано взаимодействие с гражданското 

общество. Изключение са и създадените форми на институционално взаимодействие 

(консултативни съвети и младежкия форум в Пловдив) в трите разгледани общини, 

които обаче така и не започват да изпълняват своите функции. Като цяло тези промени 

не променят логиката оценката, дадена от индекса в този период.  

Същевременно анализът достига до следните изводи:  

• Наблюдава се значителната разлика между детайлността и диференциацията на 

регулациите свързани с гражданското участие и на трите нива на гражданско 

участие – по отношение механизмите за достъп до информация и публичност на 

процеса на правене на политика; консултиране и партньорство.  

• Столична община е развила своята нормативна база по отношение на стандарти 

за и регулирането на рамката за включване на гражданите в процеса на 

разработване, прилагане и монитиране на различни политики за разлика от 

останалите две общини.  

• Приетите наредби и наръчник за провеждане на обществени обсъждания са 

положителните развития в тази посока. Все още се наблюдават пропуски по-

отношение публикуване на обратна връзка от проведените обсъждания и 

консултации, особено в сферата на младежката политика.  
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• Наличната нормативна база на Столична община създава солидна основа за 

изграждане на административен капацитет и подобряване на гражданското 

участие в процеса на разработване, прилагане и монитиране на политики на 

местно ниво.  

• В останалите две общини, процесът на гражданско участие е до-голяма степен 

формализиран, без детайлно разписана регулаторна рамка, което създава 

условия за изкривяването му съобразно конюнктурни политически или 

административни интереси.  

• Създадените инструменти на консултации и включване на заинтересованите 

страни в сферата на младежка политика на практика не функционират и не 

изпълняват функциите, с които са създадени.  

• Провеждането на консултациите не се разглежда като цялостен процес, за който 

може да се изгради постоянен административен капацитет. По-скоро то се 

приема като допълнително натоварване, за определени служители в 

администрацията, което създава риск от формализъм и повърхностно обобщение 

на получените становища.   

• Дефинирането на понятията „обществени консултации“ и заинтересовани страни 

и в Наредбата, прието от Столична община е позитивна посока на развитие. 

Нейната дефиниция е обаче е свързана единствено с допитването до гражданите, 

което оставя другите форми на участие, свързани с процеса на разглеждане на 

получените мнения, обратната връзка и тяхното включване в съответните 

политики, нерегламентирани и без ясна структура на действие по тях. Остава 

единствено задължението, обобщена информация за получените становища да 

се публикува на портала на Столична община. Подобен подход допринася за 

формализиране на процеса и не създава стимули за създаване на 

административен капацитет за ефективно включване на гражданите в процеса на 

вземане на решения, както и за структурирано партньорство и инструменти за 

съвместно вземане на решения. 

• Липсват достатъчно доказателства и методология за създаването на критерии, 

при конституирането на Консултативните съвети, че се търси действително 

отражение на структурата на интересите в гражданското общество.  

• Механизмите на консулатация и методът на тяхното конституиране създава 

притеснениет от формализиране на консултациите със заинтересованите страни, и 

неглижиране на необходимостта от анализ на същите при оценка на въздействието, под 

разбирането, че техният интерес вече е представен, и техните нужди ще бъдат отразени 

при заседанията на консултативния съвет. 
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VI. Обобщени изводи и препоръки 
 

Вследствие на изготвеният документален анализ и проведеното изследване могат да се 

откроят основните изводи по отношение прилаганите методи и модели за гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на Национална 

стратегия за младежта 2010 - 2020 г. и политиките в сферата на младежта на национално 

и местно ниво.  

• Съществува сравнително добре развита законодателна среда, по отношение 

условията за гражданско участие. То се гарантира от задължението при 

разработването на проект на нормативен акт да се извършва предварителна 

оценка на въздействието и се провеждат обществени консултации с гражданите 

и юридическите лица (заинтересованите страни) и последваща оценка, при 

прилагането на съответната политика, както и различните разпоредби 

гарантиращи правото на достъп до информация и право на петиции. 

• Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието 

изисква идентифицирането и анализ на потенциалните въздействия върху всички 

засегнати и заинтересованите страни, както и описание на проведените 

консултации. Това изискване допълнително създава условия за включването на 

гражданското общество в процеса на разработване и мониторинг на политиката. 

• Липсват значителни промени в средата, след периода на публикуване на Индекса 

на гражданско участие, които да показват качествено изменение по отношение 

на процеса на гражданско участие в различните етапи на формулирането и 

изпълнението на политики.  

• Като цяло липсва законова дефиниция на термина - обществена консултация, 

като различни нормативни актове и документи ползват като синоним 

„обществено обсъждане“. 

• До голяма степен приетите Стандарти за обществени консултации, са отразени и 

в промените в ЗНА. Но тези нормативни промени създават формализъм при 

провеждането на обществените консултации, по отношение на качеството на 

консултациите, достигането до заинтересованите страни, както и мотивирането 

им да се включат в процеса.  

• Създаването на Националния консултативен съвет за младежта, представлява 

крачка в институционализирането на отношенията със заинтересованите страни.  

• През изминалите години са разработени значително количество академични 

анализи, оценки, стандарти и наръчници в сферата на гражданското участие. Това 
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гарантира високо ниво на изчерпателност по отношение на дефиниране на 

проблемите, посочване на алтернативни решения, основните принципи и 

инструменти за гражданско участие.  

• Наблюдава се значителната разлика между детайлността и диференциацията на 

регулациите свързани с гражданското участие и на трите нива на гражданско 

участие – по отношение механизмите за достъп до информация и публичност на 

процеса на правене на политика; консултиране и партньорство.  

• Столична община е развила своята нормативна база по отношение на стандарти 

за и регулирането на рамката за включване на гражданите в процеса на 

разработване, прилагане и монитиране на различни политики за разлика от 

останалите две общини. Приетите наредби и наръчник за провеждане на 

обществени обсъждания са положителните развития в тази посока и се създава 

солидна основа за изграждане на административен капацитет и подобряване на 

гражданското участие в процеса на разработване, прилагане и монитиране на 

политики на местно ниво.  

• В останалите две общини, процесът на гражданско участие е до-голяма степен 

формализиран, без детайлно разписана регулаторна рамка, което създава 

условия за изкривяването му съобразно конюнктурни политически или 

административни интереси.  

• Наблюдават се значителни пропуски по-отношение публикуване на обратна 

връзка от проведените обсъждания и консултации.  

• Създадените инструменти за консултации и включване на заинтересованите 

страни в сферата на младежка политика, на местно ниво на практика не 

функционират и не изпълняват функциите, с които са създадени.  

• Провеждането на консултациите не се разглежда като цялостен процес, за който 

може да се изгради постоянен административен капацитет. По-скоро то се 

приема като допълнително натоварване, за определени служители в 

администрацията, което създава риск от формализъм и повърхностно обобщение 

на получените становища.   

• Липсват достатъчно доказателства и методология за създаването на критерии, 

при конституирането на Консултативните съвети, че се търси действително 

отражение на структурата на интересите в гражданското общество.  

• Механизмите на консулатация и методът на тяхното конституиране създава 

притеснение от формализиране на консултациите със заинтересованите страни, 

и неглижиране на необходимостта от анализ на същите при оценка на 
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въздействието, под разбирането, че техният интерес вече е представен, и техните 

нужди ще бъдат отразени при заседанията на консултативния съвет.  

• Като цяло анализът установи определени дефицити по отношение на 

предоставяната и налична в публичното пространство информация, свързана с 

Националната стратегия за младежта и произтичащите от нея политики.  Като 

правило наличната информация е свързана с текстовете на определените 

нормативни актове, но не и тази свързана с проведените консултации и 

получената обратна връзка от заинтересованите страни и целевите групи. Не се 

откриват и публични документи, обобщаващи постъпилите становища и 

предложения, както и мотивите на администрацията за тяхното приемане или 

отхвърляне.  

• Липсата на критерии за анализ и оценка на комуникационните канали, както и за 

анализ на заинтересованите страни, което изключва активен подход при 

комуникацията на съответните нормативни актове. Комуникацията обикновено 

се изчерпва с  минималното, определено по закон, действие.   

• Официалните канали все още се ползват с висока степен на доверие, по 

отношение взаимоотношенията на гражданското общество с институциите, което 

е добра основа за създаване на ефективен канал за комуникация, чрез промени 

във функционирането на Националната информационна система за младежта.  

• Националния консултативен съвет за младежта не е включен в Портала за 

консултативни съвети. Липсва публично достъпна информация за работата на 

Националния консултативен съвет и Обществения съвет към министъра на 

младежта. 

• Съществува значително количество разработени анализи, наръчници и стандарти 

за ефективно взаимодействие с гражданското общество и неговото включване в 

етапите на разработване на политики. По същество това представлява „пътна 

карта“ към ефективно и ефикасно провеждане на консултационния процес.  

• Въпреки това изводите 10 години след тяхното приемане продължават да са 

свързани с фиктивен подход на администрацията, нисък капацитет за 

провеждането им, липса на интерес от гражданското общество и липса на ясен 

резултат от тяхното провеждане. 
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С оглед на тези изводи могат да се отправят следните 3 основни обобщени 

препоръки: 

1. Препоръки в посока прилаганите инструменти за проучване на нуждите на 

гражданското общество при формирането на младежки политики: 

• Необходимо е интегрирането на разработените анализи, оценки, стандарти и 

наръчници в сферата на гражданското участие в цялостна концепция, 

свързана с промяна на модела на функциониране консултативния процес; 

• Разработване на ясна методологическа рамка и свързаното с нея изграждане 

на административен капацитет в държавната администрация. Създаването на 

специализирани звена по отношение на: планиране на консултации; 

идентифициране на заинтересованите страни; оценка на въздействието; и 

разработването на критерии за оценка на получените информация и 

резултати е възможно решение в тази посока;  

• Установяване на ефективна и методологически изчистена система за анализ 

на заинтересованите страни и ефективните методи за комуникация с тях и 

включването им в процеса на консултации и вземане на решения; 

• Създаване на методология, която обвърза анализа на заинтересованите 

страни с каналите и подходи за тяхното достигане, както и отделянето на 

целеви административен и финансов ресурс за подобна дейност. 

 

2. Препоръки в посока прилаганите форми на включването на гражданите в 

процеса на мониторинг: 

• Необходими са сериозни промени по отношение структурите, ангажирани с 

процеса на включване на заинтересованите страни и целевите групи в етапите 

на разработване на политики;  

• Систематизиране на процеса, свързан с обратната връзка, в следствие на 

провежданите консултации. Публикуване на детайлна и достъпна 

информация за дейността на Националния консултативен съвет за младежта 

и Обществения съвет към министъра на младежта и спорта, която да съдържа 

най-малко - дневен ред, стенограма, получени становища, обратна връзка по 

становищата на заинтересованите страни; 

• Подобрение на интерактивността и интегрираността на Националната 

информационна система за младежта и съществувавщите регонални портали 

в процеса на включване на заинтересовани страни в работата по 

разработване и изпълнение на Националната стратегия за младежта. 
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3. Препоръки в посока включените заинтересовани страни: 

• Разработване на програми за повишаване капацитета на гражданското 

общество за участие в процеса на разработване на политики и вземане на 

решения; 

• Необходимост от проактивна комуникация и създаване на мрежи от страна на 

министерството на младежта и спорта със заинтересованите страни. Процес, 

който е свързан със създаването на административен капацитет за работа със 

заинтересовани страни, но и инструменти насочени към изграждането на 

капацитет в самото гражданско общество. 


