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I. Въведение 

Този наръчник е изработен в резултат от работата 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, стъпвайки на направените анализи и препоръки в дейности  

1 и 2.  

В Наръчника се описват механизми и инструменти, както за активиране на гражданското 

участие, така и такива, които подпомагат административните структури за активиране на 

гражданите за устойчиво участие в процесите по формиране, изпълнение и мониторинг 

на национални младежки политики. Целта е разработеният наръчник да допринесе за  

постигането на открито и отговорно управление в партньорство с гражданите и бизнеса 

чрез създаването на инструмент за повишаване на ефективността и ефикасността на 

взаимодействието.  

Наръчникът няма претенцията да е изчерпателен по отношение на съществуващите 

инструменти. По-скоро е насочен към създаването на първоначален инструменти за 

повишаване на ефективността на държавната администрация при разработването на 

план и провеждането на обществени консултации, както и да повиши достъпността и 

ефективността на взаимодействието им с гражданското общество. Същевременно 

включените елементи и инструменти са подбрани по отношение идентифицираните, в 

рамките на проекта пропуски и дефицити в прилаганите практики за включване на 

гражданите и гражданските организации в етапите на правене на политики и вземане на 

решения. Ключовите сфери на подобрение, изведени в рамките на дейност 1 и 2 са 

свързани със следните наблюдения: 

• Съществува сравнително добре развита законодателна среда, по отношение 

условията за гражданско участие, която интегрира в себе си приетите през 2009 

година от Министерски съвет „Стандарти за провеждане на обществени 

консултации“.  

• тези нормативни промени, обаче създават формализъм при провеждането на 

обществените консултации, по отношение на качеството на консултациите, 
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достигането до заинтересованите страни, както и мотивирането им да се включат 

в процеса;  

• 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.  

• 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.   

• Като цяло анализът, реализиран в рамките на Дейност 2 от проекта,  установи 

определени дефицити по отношение на предоставяната и налична в публичното 

пространство информация, свързана с Националната стратегия за младежта и 

произтичащите от нея политики. 

• 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.   

С оглед на тези изводи, бяха предложени следните идеи за промени, основа на които се 

поставя с този наръчник. Основен дефицит е липсата на разработена методологическа 

рамка относно управлението на процеса на включване на заинтересованите страни и  

целевите групи 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  което е от ключово значение. 
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Необходимо е 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. Създадената 

методология, следва да обвързва анализа на заинтересованите страни с канали и 

подходи за тяхното достигане. Същевременно подобно решение ще доведе до 

проактивна комуникация и създаване на мрежи от страна на централната и местна власт 

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.  

Основен пропуск е липсата на системен, устойчив, гъвкав спрямо нуждите на целевите 

групи и заинтересованите страни подход при систематизирането, обобщаването, 

аргументирано становище и публикуване на обратна връзка от провежданите 

консултации с гражданите и гражданските организации.  

На база на така идентифицираните пропуски Наръчникът предлага подход към тяхното 

адресиране като основа на бъдещото разработване на програми за повишаване 

капацитета на гражданското общество за участие в процеса на разработване на политики 

и вземане на решения.  

II. Принципи на гражданското участие 

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 

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. 
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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. 

Променящата се политическа динамика прави администрациите все по-уязвими по 

отношение на ресурсите, с които разполагат, за да отговорят на икономическите, 

социални и политически предизвикателства. Същевременно изборите, макар и да 

определят кой ще управлява не дават достатъчно информация за нуждите и очакванията 

на гражданите, тяхното коректно и точно установяване е от ключово значение за 

управлението.  

2.1. Защо гражданите да се включат в процеса на вземане на решения? 

Гражданите са едновременно източника на легитимност на властта на местно и 

национално ниво и обект на задължаващите решения на властта (обект на 

политическите решения). Тоест властта има задължението да се отчита за своите 

действия и да търси подкрепа за своите решения от гражданите. Отвъд формализмът на 

подобно задължение консултирането с гражданите носи следните ползи за властта:  

• Гражданското участие помага на държавната администрация да добие точна и 

коректна информация по отношение нуждите и приоритетите на общността.  

Недостатъчните публични ресурси изискват стратегическо решение относно приоритети 

на публичните политики. Тоест къде властта ще избере да инвестира недостатъчните 

публични пари. За тази цел точна картина на гражданските нужди е от ключово 

значение. Управлението има необходимост от ефективен и честен механизъм, за да 

реши кои програми и проекти да бъдат финансирани. Чрез включването на гражданите 

в този процес, публичните власти получават ценна информация относно техните 

приоритети, очаквания и нужди.  

• Гражданското участие позволява на правителството и местната власт да 

разработят политики и програми, които директно отговарят на нуждите на 

гражданите. 

Подобна връзка създава силна връзка между очакванията и реалните резултати, което 

води до подкрепа за изпълнение.  

• Гражданското участие осигурява достъп на публичната власт да ресурсите на 

общността.  
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Гражданите и техните организации са източник на ценна информация по отношение на 

проблемите и предизвикателствата, които се адресират чрез публични политики. 

Същевременно са огромен „извор“ на експертиза, която да допълни и подпомогне 

властта в процеса на разработване на политика.  

• Гражданското участие е ефективен механизъм за управление на конфликти.  

Политическите решения често са свързани с противопоставяне в рамките на общността, 

за достъп до един и същ ограничен ресурс. Включването на всички страни в процеса на 

вземане на решение на сравнително ранен етап от разработването на политиката няма 

да премахне конфликта, но създава условия за търсене на компромис и взаимно 

приемливи решения. 

• Гражданското участие изгражда публична подкрепа за управлението. 

Разработването на политика, съобразена с очакванията и нуждите на гражданите само 

по себе си е свързано с увеличение на публичната подкрепа. Включването на гражданите 

в различните етапи и вземането на решението е силен източник на легитимността на  

самото управление. Същевременно изгражда капацитет в самите граждани и 

организации по отношение сложността на управлението, взаимодействието на различни 

интереси в обществото и необходимостта отговорно участие  в тези процеси.  

2.2. Цената на гражданско участие 

• То прави процеса на вземане на решение значително по-сложен. Изисква 

административен капацитет за идентифициране на заинтересовани страни, 

комуникация и включването им, управление на различия и конфликти, и др. 

• Краткосрочно се увеличават разходите на администрацията – провеждане на 

срещи, комуникационни кампании, обществени обсъждания и заседания на 

консултативните съвети изискват време, пари и компетентни служители.  
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III. Как да включим гражданите ефективно в етапите на разработване на политики 

и вземането на решения? 

 

3.1. Информиране  

Информацията е стратегически инструмент на администрацията при общуването с 

общности и отделни граждани. За да се управлява ефективно този инструмент е 

необходимо да се обмисли действащата система на произвеждане, синтезиране, 

разпространение на адекватна за всеки казус информация вътре в администрацията и 

извън нейните предели – в рамките на социалната, икономическа, културна среда, в 

която тя взаимодейства.  

Ако администрацията изгуби инициативата и контрола в информационната среда, тя не 

може да реагира адекватно при изпълнение на целите си в общуването с гражданското 

общество при всеки определен казус и винаги ще се намира в зоната на нестабилност с 

непредсказуеми за развитието на диалога последствия или превръщането на диалога 

във формален без реално гражданско участие.  

Външните комуникации в интеракцията администрация-граждани имат точно 

определен обхват. Те са проводник на стратегията на администрацията при 

осъществяване на диалог и обратна връзка с гражданското общество и са основен 

инструмент за нейното реализиране.  

Чрез външните комуникации се осъществява една от присъщите, но често неглижирани 

дейности, на всяка прозрачна, ефективна, ефикасна администрация – формиране и 

осъществяване на публични политики чрез партньорство с гражданското общество като 

един от основните принципи на демократичния процес.  

Значението на комуникациите при насърчаване и осъществяване на активно гражданско 

участие е от ключово значение за успеха на усилията на администрацията да предизвика 

определени публики да взаимодействат кооперативно и ефективно, което да доведе до 

създаване на качествен, взаимно приет и в крайна сметка функциониращ ефективно и 

ефикасно административен, управленски или законов продукт.  

Комуникационният процес ще бъде разгледан на първо място от гледна точка на 

неговото стратегическо управление:  
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• проектиране на системата на комуникации: определяне на обхвата и връзките; 

формулиране на комуникационните цели; идентифициране на целеви групи; 

избор на комуникационни канали и техники; проектиране на подходяща 

организационна структури.  

• разработване на специфична стратегия за публична комуникация; след 

дефинирането на целевите групи се определят характеристиките им като публики 

и се търси адекватен начин за контакт с тях. Разработената стратегия трябва да 

обвързва конкретните цели на администрацията с комуникационните такива.  

• реализиране на стратегията чрез отделни стъпки; следи се всяка промяна в 

ситуацията и външната среда, при която се налага промяна в отношенията на 

администрацията с отделните публики; 

• оценка на ефективността на публичната комуникация. 

Обхват  

В зависимост от това какви са целите на външните комуникации се определя и техния 

обхват. Условно те могат да бъдат представени като съвкупност от комуникации с обекти 

от външната среда, пряко свързани с реализирането на конкретен казус, задача, 

политика от страна на администрацията. 

Принципи 

Основните принципи, съгласно, които трябва да се строят комуникациите с гражданите 

са:  

• откритост на информацията; 

• отказване от субективизма и налагане на собствена воля над тази на 

обществеността, манипулативни опити желаното да се представи като 

действително;  

• уважение към индивидуалността;  

• взаимно разбиране и разрешаване на конфликти.  

Цели 

В комуникациите на администрацията винаги съществуват определени цели, за разлика 

от обикновеното общуване между хората. Тези цели са отнесени към обекта на 

комуникация и отразяват желанието на субекта определени групи или хора:  
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• да бъдат информирани;  

• да бъдат подтикнати към определени действия; 

• да придобият желано поведение; 

• да бъдат мотивирани за участие и съвместни действия. 

В този смисъл, целите на комуникациите включват минимум три константи:  

• достигане на информацията до дефинираната публика;  

• предизвикване на интерес към информацията, запомняне на информацията;  

• насърчаване на действие и обратна връзка. 

Целеви групи  

Една от най-важните предпоставки за успех на комуникацията при осъществяване на 

обратна връзка и постигане на активно гражданско участие е информацията да бъде 

адресирана към конкретна, много добре определена група от хора.  

Аналогично на организационната теория, науката за управление на комуникациите се 

основава на системната теория и на ситуационния подход. Обектите в комуникационния 

процес се разглеждат като подсистеми. Границата на всяка подсистема и нейните 

специфични характеристики и връзки се определят от ситуацията, която се дефинира 

чрез:  

• целите на субекта – в случая администрацията; 

• временно възникнали общи интереси между хора  и групи;  

• общи проблеми;  

• конфликти или конфликтни теми, които предизвикват спонтанни емоционални 

връзки между групи хора.  

В рамките на всеки обект на комуникация съществуват отделни  целеви групи, които са 

относително постоянни в рамките на формалната организационна структура на обекта. 

Всяка целева група има характеристика, която се определя от хората в нея. Публиката е 

специфична формация от хора, обединена около общ проблем. Тя до голяма степен е 

променлива величина – днес една публика съществува, но утре може да бъде изместена 

от друга величина в зависимост от поставения за обсъждане проблем.  

Пропуските в изучаването на целевите групи са предпоставка за разминаване на 

посланията и нагласите на субекта с интересите на получателите на съобщението. 
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Използването на комуникационни методи и средства се определя от спецификата, 

големината и общите характеристики на целевата група.  

3.2. Стратегическо планиране: приложение на пряко гражданско участие 

Необходимостта от стратегически подход при разработването на политика е очевидна. 

Разбирането на този процес изисква неговото познаване и от двете страни 

(администрация и граждани). Този наръчник предлага модел, като улеснение за процеса 

на комуникация между двете страни.  

Стратегическото планиране е процес, който може да помогне на всяка организация, 

публична или частна. Това е инструмент, който помага да се гарантира, че организациите 

предприемат проекти, които явно са свързани с техните цели и представляват най-

добрата инвестиция на техните ресурси (време, персонал и пари). Стратегически план се 

разработва от специална група, назначена за тази цел, която включва не само хора, които 

работят в организацията, но и представители на други организации и лица, които са 

засегнати от работата на организацията. Работната група осъществява своята работа чрез 

вземане на решения с консенсус. 

Членовете на работната група разработват визия за организацията и набор от цели и 

приоритети, които ще помогнат на организацията да разпредели ресурсите си и ще 

позволят на нейните членове да преследват координиран набор от цели. 

Елементи на стратегическото планиране 

Стратегическото планиране включва няколко основни стъпки: 

• Разработване на ясна постановка, което описва мисията или целта на 

организацията. 

• Поставяне на цели за организацията, които са постижими и за които всеки в 

организацията може да допринесе. 

• Оценка на силните и слабите страни на организацията, особено когато тези 

силни и слаби страни са в сравнение с други организации, които извършват 

подобна работа. 

• Изброяване на най-належащите нужди или слабости на организацията и 

предлагане на начини за справяне с тях, за да постигне целите си. 
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• Разработване на програми и проекти, които надграждат силните страни на 

организацията, като в същото време движат организацията последователно към 

нейните цели. 

За всяка отделна програма или проект, която организацията реши да предприеме, 

стратегическият план трябва да включва следното: 

• времеви график; 

• обяснение на източниците на финансиране;  

• информация за това кой ще бъде назначен да организира и управлява проекта. 

Всички проекти, описани в стратегическия план, трябва да се коренят в една или повече 

от силните страни на организацията и изпълнението на всеки проект трябва да служи за 

придвижване на организацията към реализиране на нейната цел или визия. 

Стратегически план обикновено се разработва от екип от 10-20 членове, назначена от 

ръководителя на организацията. Единствената цел на екипа е да разработи 

стратегическия план. Планът често се управлява от външен фасилитатор. Той е отговорен 

за поддържането на постоянен фокус върху задачата и постигането на консенсус при 

вземане на решения по време на заседанията на комисията. Най-добрите стратегически 

планове се изготвят от екипи, които имат широка основа и чиито членове имат интерес 

към организацията или специален опит, свързан с целта на организацията.  

Планът, който разработва екипът, е препоръчителен, но може да бъде важен документ, 

който често се обсъжда и консултира при вземане на управленски решения и 

разпределяне на ресурси. 

ПРИМЕР: Стратегическо планиране, прилагано от местните власти 

Стратегическото планиране предоставя очевидни ползи за властите. Някои от 

лицата, вземащи решения (особено избраните) обаче не винаги могат да разберат 

или оценят тези ползи. Важно е да им припомним, че стратегическият план е само 

препоръчителен, но може да бъде полезен инструмент за управление.  

Типичен комитет за стратегическо планиране или работна група в местното 

самоуправление например може да има следния състав:  

- представители на политически партии в рамките на Общинския съвет 
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- представител на кмета 

- директора по градоустройството или негов представител 

- представители на различни организации и интереси в общността: 

- голяма индустрия 

- малък бизнес 

- религиозни и културни интереси 

- регионална власт 

- възрастни граждани 

- представители на образователни институции 

- туризъм и хотелиерство 

- търговската камара 

- доставчици на комунални услуги 

- представители на здравната система  

- профсъюзи 

- спортни клубове 

Всички основни сектори на общността трябва да имат глас в комисията, за да 

разработят план, който отразява консенсуса на общността. Качеството на 

продукта на комитета и дългосрочната му полезност зависят от участието на 

хора, които представляват пълния спектър от интереси на общността. 

Излишно е да се назначава персонал от експерти, който да подпомага комисията или 

комисията да прекарва времето си в сортиране на много фактически данни. 

Задачата на комитета за планиране е да разработи изявление, което описва 

общата посока, в която трябва да се движи общността, и да дава конкретни 

предложения за това как да достигне своето местоназначение. След това ще бъде 

задача на местните служители да следват „пътната карта“, която комитетът 
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предоставя и да урежда подробностите за пътуването. Само в този момент 

експертите биха били полезни. 

Улесняване на процеса на стратегическо планиране 

Често е добре външен фасилитатор да координира работата на комитета. Да 

помогнем на хора с различни възгледи и интереси да постигнат консенсус е трудна 

задача. И все пак, когато хората, които са наблюдавали усилия за стратегическо 

планиране, коментират опита, те често правят едно и също наблюдение: привидно 

непримиримите различия в мненията обикновено имат общи елементи, особено 

когато са представени на един и същ лист хартия и са поставени пред всички за 

преглед. Стратегическият план трябва да отразява консенсуса на всички. Всяко 

изявление, проект или програма трябва да се основава на обхвата на мненията, 

представени в комисията, и трябва да се стреми да приспособи всички тези мнения 

по някакъв начин. Ако членовете на комисията могат да се споразумеят за план, 

вероятно цялата общност ще подкрепи плана. 

Водещият трябва да уреди дневния ред на комисията в съответствие с 

очертанията на стратегическия план (т.е. декларация за мисия, декларация за визия, 

оценка на силните и слабите страни, оценка на нуждите, разработване на 

програма). Когато дискусията изостава или нейният тон се превърне в 

отрицателен, водещият не трябва да се колебае да предлага въпроси, които 

комисията да разгледа, може би въз основа на опита на други общности, които са се 

обърнали към подобни проблеми. Фасилитаторът просто помага на процеса да се 

движи. 

След четири до шест часа труд, разпределен в рамките на две или три сесии, 

комисията вероятно ще приключи процеса на планиране. Ако проектът изисква 

твърде много срещи,  посещаемостта на групата и ентусиазмът ще намалеят. След 

това фасилитаторът пише проект на плана, който комитетът е разработил. 

Комитетът преглежда проекта на следващото си заседание (обикновено третото 

или четвъртото). Допълненията и ревизиите са включени във втори проект, който 

комисията разглежда на последната си работна сесия.  

Резултати 
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Комитетът следва официално да представи плана си пред съответния 

представител на местното самоуправление или негов орган. Стратегическият план 

може също да бъде изпратен на Общинския съвет. Местната власт показва своята 

ангажираност към процеса на стратегическо планиране, като официално приема 

резолюция, приемаща плана. 

Освен че помага на местните власти да определят насоките и целите на 

общността, документът за стратегическо планиране може да бъде полезен за 

местната власт в отношенията й с външния свят. Кметът може например да 

покаже плана на фондациите и държавните финансиращи органи, когато 

кандидатства за финансиране на програми. Планът описва иновативен подход за 

решаване на проблеми в общността. Демонстрира на външни хора, че градът или 

организацията знае къде иска да отиде и има няколко добри идеи как да стигне до 

там. Фактът, че той е написан от комисия, представляваща напречно сечение на 

общността, информира, че повечето от програмите и проектите, описани в плана, 

имат добър потенциал за подкрепа на хората. 

3.3. Комуникационни техники/средства и канали 

 

Писмена комуникация 

Прессъобщения – информационна форма, изготвена от субекта на комуникация – 

администрация или публичен орган. Съобщенията до медиите обикновено се използват 

за обявяване на събитие или публично изявление, за предоставяне на информация. 

Прессъобщението включва датата, на която информацията е оповестена публично, име 

и телефонен номер на експерт за контакт, както и основен текст, който медиите да 

използват при публикация. Не е обичайно медиите да публикуват прессъобщението 

точно както е написано. Целта му е да насочи вниманието на репортер или редактор към 

определена история или събитие. Прессъобщението гарантира, че всички репортери 

имат равнопоставеност при достъпа до информацията. Ако темата заинтересова 

съответното издание, то може да поиска допълнителни данни и да подготви по-обширен 

собствен материал, който все пак ще се базира на информацията, получена в 

прессъобщението. 

Годишни доклади — годишна публикация, използвана от администрацията за отчет на 

дейностите през изминалата година. Един добър годишен доклад включва имена, 
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адреси и служебни телефонни, номера на важни общностни услуги, както имена на 

служители, които отговарят за тях. Докладът следва да предоставя на обществеността 

описание на постиженията на всяко от основните отдели на администрацията през 

годината. Следва да се споменават и текущите и бъдещите планове. Годишните доклади 

обикновено се разпространяват в новинарските медии, гражданските организации, 

публикуват се на официалните страници на администрацията.  

Специални отчети – публикация, която представя обобщение по определена тема или 

обсъжда проблем в дълбочина. Специални доклади проблематизират на фона и 

текущото състояние на даден проблем и предлагат план за работа по него. Те се 

разпространяват в новинарските медии и в заинтересованите бизнес и граждански 

групи. Те следва също да бъдат публично достъпни на официалната интернет страница 

на администрацията или на страниците на публични портали или регистри, отговорни за 

решаването на въпроса, обхванат от доклада. 

Информационни бюлетини — кратко писмено изявление, което предоставя важни 

факти за по определен казус в конкретна ситуация, в която той се разгръща. 

Информационните бюлетини се актуализират, когато стане налична нова информация. 

Издават се периодично. Информационните бюлетини показва на гражданите, че 

администрацията е отговорна за дадена ситуация, наблюдава развитието й отблизо, 

докладва регулярно нова информация. Ако това средство се използва по подходящ 

начин и предоставената информация е точна, тя насърчава доверието в работата на 

администрацията и помага при контрола на слуховете или фалшивите новини.  

Бюлетини – обикновено съдържат истории и новини, които информират читателите за 

правителствени/общински проекти и програми и важни решения, които 

администрацията е взела. Те включват съобщения за публични изслушвания и други 

организирани от администрацията събития и обикновено имат широко 

разпространение. Те могат да бъдат произведени от самата администрация или от 

външен екип, структуриран специално за тази задача. Използват се различни формати – 

от единични листовки до по-обемни форми като брошури. Добра алтернатива на 

бюлетина е редовна рубрика в медия с висок рейтинг. Все по-често се налага практиката, 

подготвяните от администрацията бюлетини да бъдат представяни само в електронен 

вариант и публикувани в Интернет.  
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Административни указатели — специални електронни регистри, общодостъпни в 

Интернет, който помагат на гражданите да се свържат с лицето в администрацията, 

което отговаря да конкретен проблем.  

Тези видове публикации имат няколко предимства: те могат да достигнат до голям брой 

хора, лесни са за производство и са относително евтини. 

Недостатъци: хората са склонни да не четат цялата информация, която получават, така 

че информацията не винаги може да достигне до аудиторията си; тези техники предлагат 

малка възможност за обратна връзка. Трудно е да се установи каква част от 

информацията е била прочетен, какъв ефект е имал върху читателя и какъв отговор е 

произвел. 

Устни и визуални комуникации 

Срещи, презентации и дискусии.  

Много е важно представителите на администрацията и на публичната власт, особено 

избраните длъжностни лица, редовно да излизат от кабинетите си и да разговарят с 

групи граждани, избиратели в бизнес кръгове, местни общности, групи по интереси и 

спортни клубове. говорят за конкретни дейности или спорни въпроси, в които участва 

правителството. Такива изяви стимулират обществената осведоменост за даден 

проблем и предлагат на длъжностното лице възможност да представи гледната точка на 

институцията, чиито представител е. Този формат е основно възможност за представяне 

на информация, а не за събирането й. 

Медийни изяви.  

Публичните фигури и представители на администрацията трябва да поддържат активен 

медиен профил и редовно да говорят по обществени въпроси пред медиите или да 

участват в интервюта на живо в различни новинарски формати. Масовите медии са едно 

от най-добрите средства за достигане да до голяма аудитория. 

Визуална информация: експонати, макети, инсталации, информационни табла. Добре 

проектираните и привлекателни експонати правят информацията интересна и лесна за 

разбиране. Експонати могат да бъдат инсталирани в почти всяка обществена зона. Те 

могат да бъдат и демонстрации на живо или презентации на диаграми и карти, които 

показват тенденции, успехи или планове за проекти или програми. Мащабният модел 

на планирана сграда, мост или проект за развитие често може да генерира интерес. Ако 
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експонати са добре разположени, много хора ги забелязват. Техниката представя важна 

информация по начин, удобен за възприятие от обществеността. 

Събиране на информация 

Най-добрият начин за събиране на информация за отношението и интересите на хората 

е чрез анкети за общественото мнение или чрез теренни проучвания. И двете техники 

могат да помогнат за определяне на мнението на общността в определен момент от 

време или промени в общественото мнение за определен период от време, ако се 

повторят. Въпреки това, тяхното качество (и следователно тяхната полезност) зависи от 

това колко добре са разработени въпросите в проучването или анкетата и колко добре 

се изпълнява анкетата. Освен това, професионалните анкети или проучвания изискват 

инвестиране на допълнителен ресурс.  

Други начини за събиране на информация са: 

Записи на граждански контакт, писма и телефонни обаждания. Някои институции и 

отдели, особено на местно ниво, често поддържат дневник на посетителите и техните 

въпроси, както и записи на телефонни обаждания и кореспонденция по електронна 

поща. Тези данни могат да бъдат полезни при определяне на типовете проблеми, които 

срещат гражданите, както и на видовете услуги, от които се нуждаят, и за това колко 

добре се разпределят правителствените ресурси при предоставянето на различни 

обществени услуги. 

Кутии за предложения за граждани.  

Тази инициатива предоставя на гражданите възможност да представят коментари или 

предложения относно работата или проблемите на властите. Коментарите се събират в 

кутия, обикновено разположена в главното фоайе на сградата на институцията. Кутията 

се отваря на точно определен период и съответните нива в администрацията получават 

информация за гледната точка на гражданите. Този инструмент е особено полезен при 

измерването на ефективността и качеството на услугите, които институцията осигурява. 

Изпращане и получаване на информация 

Най-простата и най-ефективна форма на двупосочна комуникация е разговорът. За 

съжаление, публично избраните фигури или администраторите могат да достигнат само 

до малък брой хора по този начин. Предизвикателството е как да се достигне до по-

широка целева група. Следва преглед на техниките, които дават възможност на 
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администрациите и граждани да обменят мнения и информация и да работят заедно 

при вземането на решения от името на общността. 

Временни техники 

Обществени срещи и изслушвания 

Обществените срещи са най-честата и основна възможност за държавните служители и 

гражданите да се обединят, за да обсъдят въпрос от обществен интерес. Те обикновено 

се отнасят до конкретен проблем или проект и са организирани от администрацията. 

Могат да носят името общо събрание, публично изслушване, публично обсъждане, 

обществена дискусия. Провеждането им е законово регламентирано и се провеждат 

преди приемането на важно решение. Публичните изслушвания обикновено са 

отворени за широката общественост, докато други видове обществени срещи, в 

зависимост от тяхната цел, често се организират за по-малките аудитории, които са 

специално поканени да присъстват.  

Работни групи, специални комитети и комисии, съвети.  

Тези видове инициативи позволяват на администрацията да използва уменията и 

ресурсите на своите граждани.  

Гражданските/Обществените съвети обикновено функционират с консултативен 

капацитет, но понякога им се дава право да вземат решения.  

Работна група, специална комисия или комисия от граждани са други форми, които 

често могат да спомогнат за търсене на подкрепа от Общността за приемане на 

предложение, особено ако темата е спорна. Обикновено те са проектирани с временен 

характер до изчерпване на казуса, по който работят.  

Информационни панаири.  

Това е инструмент за информиране на Общността и създаване на среда, в която могат да 

се провеждат разговори между граждани и длъжностни лица. В рамките им могат да 

бъдат обособени места и панели за разговори, да бъдат предоставени информационни 

материали за обществени въпроси и услуги. Информационните панаири обикновено са 

планирани така, че да съвпадат с популярно обществено събитие, като например 

фестивал, който привлича голяма аудитория. 
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Всички тези инициативи са предназначени да бъдат временни, тъй като събранието или 

групата ще се разпада, след като целта й бъде изпълнена. Те са особено полезни за 

стимулиране на дискусията и подпомагане на определянето на проблеми и 

разработване на решения за тях. 

Предимства: 

• относително лесни за организиране и евтин за работа.  

• Администрацията осъществява контрол върху дневния ред и е партньор в 

разработването на информацията, която се предоставя.  

• дават й възможност да представи своята гледна точка.  

• насърчават двупосочна комуникация между гражданите и представители на 

администрацията, което може да доведе до по-добро разбиране на различните 

гледни точки относно даден въпрос.  

• дават достъп до експертизата на гражданите за решаване на конкретен проблем.  

• могат да се случват на различни места, включително кметство, публични места в 

квартал,  училища и спортни бази, зали. 

Недостатъци: 

• не обхващат цялата целева група, а само хората, които са активни и склонни да 

отделят  време, за да участват. 

Постоянни техники 

В допълнение към създаването на граждански комитети за подпомагане на местната 

власт при конкретен проблем на краткосрочна или временна основа, администрациите 

разчитат на различни постоянни граждански органи, които да подпомагат местните 

власти. Видовете граждански комисии включват: граждански консултативни комитети, 

общински съвети и комисии и квартални екипи. Всички тези комисии се състоят от 

представители на граждански организации, фирми и бизнес асоциации, отделни жители 

и няколко държавни служители. Те се срещат редовно, за да преглеждат и обсъждат 

въпроси, които са изправени пред общността (или част от общността). Подобно на 

временните комисии, тези органи могат да помогнат на местните служители да събират 

информация за нуждите на общността и да оценят качеството на правителствените 

програми и услуги. Те се възползват от експертния опит, който присъства в общността и 

могат да помогнат за изграждането на подкрепа за правителствените политики. 
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Граждански или експертни консултативни комитети.  

Граждански консултативни комитети могат да бъдат създадени за подпомагане на 

властите по почти всеки въпрос. Дейността, представителството, обновяването на 

състава, възможностите за вземане на решения, периодичността на заседаване са 

предварително конституирани. Обикновено се използват за подпомагане на властите да 

разберат и проектират икономическите и социалните тенденции, да вземат решения за 

използване на публичен ресурс в дългосрочен план, да опазват културно-историческото 

наследство, да дадат съвети относно стопанското развитие. Може да бъде определен 

консултативен комитет, който да проучи конкретен проблем и да се разпусне, когато 

тази работа приключи или се събира редовно и постоянно. Членството в комитета може 

да се разшири или намали с течение на времето, за да отговори на нуждите на 

администрацията. 

Открити приемни.  

Периодични и с определен времеви график срещи между публично избрани личности, 

представители на администрацията и граждани и заинтересовани групи. Записването за 

участие са анонсира и се извършва предварително, въпреки че е възможно и свободно 

посещение на граждани до изчерпване на броя им. Те са добро средство за поставяне 

на конкретни проблеми, особено от местен диапазон. В дискурса на националната 

политика те се използват за срещи на представители на различни нива на 

изпълнителната власт със заинтересовани общности – бизнес общности, общности, 

обединени от социален или здравен проблем, общности, създадени около екологичен 

казус и пр. При този формат се води протокол от поставените въпроси, а обратната 

връзка е задължителна – излиза се с публична информация за свършеното от 

администрацията.  

Предимства: 

• Тези техники са силно видими. Ако действат ефективно, тяхната видимост може 

да помогне за изграждането на обществено доверие в институцията на местната 

власт;  

• Съветите са постоянно създадени, което означава, че те могат да бъдат 

мобилизирани бързо, за да помогнат на правителството по време на извънредна 

ситуация. 

Недостатъци: 
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• Тези техники струват по-скъпо и изискват по-голям организационен ресурс, тъй 

като изискват редовното ангажиране на персонала, съоръжения и другите 

ресурси, за да се управляват правилно;  

• Формалните органи са по-сложни и трудни за управление, тъй като генерират 

повече активност (например коригиране на графици, избор на служители, водене 

на записи за срещи, публикуване на дневен ред, писане на прессъобщения). 

ПРИМЕР: Как да проведем публична среща или изслушване 

Публична среща или изслушване е най-основното средство, чрез което властта и 

гражданите се събират, за да обсъдят въпроси или проблеми в общността. Добре 

управляваната среща може да помогне за обезсърчаване или контрол на 

противопоставянето на проект или политика и да помогне за обединяването на 

общността. Независимо от това, служителите на местната власт често не са 

склонни да участват в публични срещи. 

Причината е, че публичната среща, ако не се управлява правилно, може да бъде загуба 

на време както за организаторите, така и за участниците. Лошо управляваната 

среща може да се превърне в конфронтация между противоположни интереси, като 

никой нищо не спечели. От друга страна, внимателно управляваната публична среща 

често е цитирана от държавните служители като един от най-полезните им опити 

в управлението. 

Ключът към успешната публична среща е планирането и подготовката.  

Създаване на екип за управление на срещи 

Важно е правилните хора да участват в организирането на срещата. Екипът трябва 

да се състои от следните хора: 

• Лицето, което взема решение, председателства заседанието. Лице с достатъчно 

висок авторитет, за да се радва на общественото уважение и внимание; в идеалния 

случай лицето, отговорно за проекта, програмата или политиката, което е 

предмет на срещата. 

• Модератор на срещата или фасилитаторът. Това често, но не е задължително, е 

същият човек като председателя. Неговата или нейната работа е да гарантира, че 

срещата се провежда по законосъобразен и открит начин. Това включва да се 



  
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 

 

23 
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. 

 

гарантира, че всеки има шанс да зададе въпроси и на всички въпроси е даден отговор 

и че дискусията остава фокусирана. Най-важното е, че той трябва да помогне на 

участниците да постигнат консенсус. 

• Логистичен координатор. Това е "продуцентът на срещата". Той или тя отговаря 

за намирането на място за срещата, разпространението на необходимите 

известия и реклами за срещата, надзора върху производството на раздаване на 

материали или други писмени материали, които ще бъдат разпространявани на 

срещата, координирайки доставка и експлоатация на аудио-визуално или друго 

оборудване, което може да е необходимо за презентациите или дискусията, 

управление на регистрацията на говорители и др. 

• Координатор „Връзки с медиите“, който може да пише и разпространява 

съобщения за пресата и въпроси на терен от репортерите преди и след срещата 

• Панелисти. Това трябва да са хора, които разбират подробно въпроса, който ще 

бъде обсъден на срещата, и могат да го представят по ясен и интересен начин - така 

че хората да разберат същността, дори ако чуват за него за първи път. 

• Технически координатор, който отговаря за изправността на звукозаписната 

техника или  подготвя видео от срещата. Обикновено той е отговорен за 

изготвянето на доклад за срещата след това и разпространяването му до 

участниците и всеки друг, който трябва да знае какво е било обсъдено. 

Има няколко предимства да има отделен председател и фасилитатор на 

заседанието. Председателят определя тона на срещата и може да й даде 

политическа легитимност. Председателят приветства хората, които са дошли на 

срещата, запознава присъстващите и знатни лица, които присъстват на срещата, 

и обяснява целта и процедурите на срещата. 

Добре е да има друга фигура, която да улесни срещата, особено ако темата е спорна 

и председателят е заел позиция по въпроса. Безпристрастният фасилитатор е в по-

добра позиция да действа като модератор между противопоставящи се групи и да 

им помага да преминат към консенсус или компромис. Фасилитаторът може да 

поеме твърд контрол над процеса на срещата, като ограничи говорителите до 

определеното им време и място в реда за говорене. 

Модераторът трябва да: 



  
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 

 

24 
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. 

 

• създаде отворена среда и да кани хората да изразят мнението си; 

• изяснява коментарите, направени на срещата, така че всички да разберат за какво 

се отнасят; 

• действа като неутрален модератор, помагайки да се извлече информация и 

различни мнения и мотивира участниците да намерят консенсус, когато е възможно. 

Водещият не носи отговорност за вземане на решения. Всъщност решенията 

обикновено не се взимат на подобни срещи. Целта на публичната среща е да 

представи и обсъди информация, която ще помогне при вземането на решение. 

Панелистите-презентатори трябва да са много добре запознати с техните теми и 

да имат опит в публични презентации. Ако темата е сложна и изисква дълго 

представяне (повече от 15 или 20 минути), има смисъл тя да раздели на подтеми и 

всяка да бъде представена от различен презентатор. 

Изготвянето на подробен и точен запис на срещата е много важно (а в случай на 

изслушване обикновено се изисква от закона), така че всякакви предложения или 

коментари могат да бъдат последвани и взети под внимание при действителното 

вземане на решения.  

Планиране преди срещи 

Управляващият екип трябва да се събере най-малко четири седмици преди 

заседанието, за да определи как трябва да се организира срещата и да възложи 

отговорности на членовете на екипа. Трябва да има толкова срещи на екипа, 

колкото са необходими за постигане на следното: 

Проучете и обсъдете всички правни изисквания, като например групи или лица, които 

по закон трябва да бъдат уведомени за срещата, всички процедури за срещи, които 

трябва да бъдат спазени, или всички изисквания, свързани със съдържанието на 

обявленията, обявяващи срещата, които трябва да се спазват. 

Разработете план за уведомяване и публичност и възложете на някого отговорник 

за провеждането му по време на първата среща по планирането. Планът за 

уведомяване трябва да идентифицира потенциални противници и поддръжници на 

предложената програма или политика, които ще бъдат обсъждани на срещата, 

включително всички обществени организации, които се интересуват от темата 
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или са засегнати от нея. Тези лица или организации трябва да бъдат изрично 

поканени. Планът трябва да определя и как да се рекламира срещата в медиите. 

Известията трябва да бъдат информативни и лесно разбираеми. Освен като 

посочват къде и кога ще се проведе срещата, известията трябва да изброяват 

темите, които ще бъдат обсъждани, и да съветват обществеността за нейната 

роля на срещата, как хората могат да участват, както и целта или предвидения 

резултат. Трябва също така да казва на хората, на които могат да се обаждат с 

въпроси. 

Вземете решение за формата на срещата. Какво е най-подходящо? Целта на 

срещата е да предостави информация на обществеността или обществената 

коментар и дискусия по предложение е основната му цел? Отговорът на този въпрос 

определя формата на срещата. (Примери за различни видове срещи са разгледани по-

нататък в тази глава.) 

Определете времето и мястото на срещата. Задавайки време, имайте предвид 

графиците на хората, които искате да присъстват на срещата. 

Местоположението трябва да е лесно за намиране и предлага такава среда, която 

насърчава хората да слушат и говорят. Трябва също да помислите дали 

местоположението ще ви позволи да използвате каквото и да е оборудване 

(например аудио-визуално оборудване), което може да ви е необходимо за срещата. 

Определете други необходими консумативи и материали. 

Определете дневния ред. Кой ще направи презентация? Колко дълга трябва да бъде? 

Колко време ще бъде оставено за коментари или въпроси от публиката? Колко дълго 

трябва да продължи срещата? (Два часа е разумен максимум.) 

Основните правила, които определят как ще се проведе дискусията, също трябва да 

бъдат установени на срещата за планиране: Ще трябва ли хората да се 

регистрират предварително, ако искат да говорят на срещата? Колко време трябва 

да се даде на всеки говорител? Като цяло правилата трябва да са достатъчно 

гъвкави, за да се съобразят с проблемите и нуждите на хората, които присъстват 

на срещата, но те също трябва да бъдат достатъчно фиксирани, за да поддържат 

реда и гражданството. Един или двама граждани, група граждани или служител не 
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трябва да имат право да доминират в дискусията; правилата трябва да позволяват 

справедливо разпределение на ограниченото време. 

Различни видове срещи 

Информационните срещи предоставят на гражданите или на публичен орган 

информация по конкретен проблем. Те обикновено са под формата на: 

• Индивидуални презентации - един или повече експерти по дадена тема правят 

презентации относно разглежданите въпроси или предложения. 

• Панелни дискусии - няколко експерти са поканени да обсъдят въпросите или 

предложенията пред събрана група от заинтересовани членове на общността. 

И в двата случая членовете на обществеността, присъстваща на събранието, 

получават време да коментират или задават въпроси относно презентациите. 

Заседанията на Консултативния комитет често започват с представяне от 

служител на администрацията или на комитета, което предоставя основа за 

дискусиите. Както беше обсъдено по-рано, консултативните комитети обикновено 

се състоят от хора от общността, които имат известен опит или интерес, 

свързани с целта на комитета. Те са назначени да проучват или изследват даден 

проблем и да дават препоръки на общинския съвет или кмета. Тези комисии се 

събират редовно. Макар че срещите обикновено са отворени за обществото, 

хората, които седят на тях, са рядко канени да коментират дискусията или да 

задават въпроси. В този случай участието на гражданите се осъществява главно 

чрез работата на самите членове на комисията. 

Техники за участие 

Има много начини да се улесни представянето и обсъждането на идеи и 

изграждането на консенсус. Две от тях включват: 

Мозъчна атака - това е добра техника за събиране и създаване на нови идеи. От 

съществено значение е всички участници в процеса да бъдат насърчавани да 

участват и никоя идея да не бъде критикувана несправедливо. 

• Насърчете всички участници да предоставят идеи. 

• Запишете всички идеи без оценка. 
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• Провеждане на обсъждане на всички идеи. 

• Класирайте елементи по приоритет. 

• Запишете резултатите от срещата. 

Изграждане на консенсус Гражданите в общност често имат различни идеи за това 

какви са приоритетите на общността и как трябва да се правят нещата. 

Намирането на обща позиция между тези различни интереси и идеи е една от най-

важните задачи на местната власт. Това е първата стъпка към вземане на решения, 

които всеки може да подкрепи. 

• Не правете произволен избор, който не отразява консенсуса на всички на срещата. 

• Всички участници трябва да се ангажират да изразят несъгласията си честно и 

открито на срещата. 

• Всички участници трябва да разрешат на присъстващите да изразят думата си. 

• Всички участници трябва да се съгласят да продължат да обсъждат темата, 

докато не бъде постигнат консенсус. Това се постига, като се работи върху 

предложение, което осигурява поне малко настаняване на всички гледни точки, 

представени на срещата. 

Планиране на дневния ред 

Добре организираната програма е от съществено значение за провеждането на 

ефективна среща или изслушване. Програмата определя структурата за обсъждане 

и засяга решенията за подходящи техники за насърчаване на участието, създаване 

на резултати и постигане на споразумения. Отговорите на следните въпроси ще ви 

помогнат да създадете ефективна програма: 

Предназначение: 

• Каква е целта на срещата или изслушването? 

Въведение: 

• Каква информация или информация се нуждаят от участниците относно целта на 

срещата? 
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• Как ще протече срещата? 

• Какви са конкретните цели, задачи и планирани резултати на срещата? 

Теми за дискусия: 

• Кои са важните теми за тази среща? 

• Каква нова информация трябва да бъде представена или поискана? 

• Каква по-рано обсъждана информация трябва да бъде прегледана? 

• Колко време трябва да се отдели на всяка тема? 

Роли за срещи: 

• Кой е най-добрият човек, който представя информация по всяка тема? 

• Кой ще бъде председателят на срещата, водещите дискусии и техническите лица? 

Улесняване на дискусията: 

• Как трябва да се структурира дискусията? Какви техники за участие може да са 

подходящи? 

• Какви конкретни въпроси могат да бъдат зададени, за да стимулират и насочат 

дискусията? 

Резюме: 

• Каква информация или решение трябва да се подчертае в резюмето? 

Последващи действия: 

• Какви последващи задачи вероятно ще са резултат от срещата? 

• Кой трябва да отговаря за всяка задача? 

• Какъв е разумен график за изпълнение на всяко последващо задание? 

Закриване на срещата: 

• Кой трябва да даде заключителните бележки? (Обикновено председателят.) 

• Как може да бъде признат приносът на всеки участник? 
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Съвети за провеждане на успешна публична среща или репетиция за слушане 

Винаги е добра идея председателят, фасилитаторът и всички присъстващи да 

преразгледат плана за срещи и да репетират своите презентации. По този начин се 

гарантира, че всички разбират програмата и ще работят заедно като екип. 

Репетицията също помага на присъстващите да се отпуснат и предоставя на 

логистичния координатор възможност да прегледа нуждите на презентаторите. 

Приветствие на гражданите 

Председателят и други служители на местната власт трябва да създадат 

приятелска и конструктивна среда за срещата, като действат като благосклонни 

домакини, поздравяват хората с усмивка и ръкостискане, докато пристигнат. 

Медиите 

Представете председателя на медиите преди началото на срещата. Може да бъде 

уговорено време за интервюта или изявления. Такива контакти обаче не трябва да 

позволяват да забавят събитието. Ако е необходимо, председателят трябва тихо 

да се извини в някакъв момент, след като срещата вече е започнала (стига да има 

фасилитатор, който може да води дискусията в негово отсъствие) да се срещне с 

репортер на място, където разговорът им няма да наруши среща. 

Започнете на време! 

Началото на срещата ще установи тона на цялото събитие. Точният старт 

демонстрира уважение към гражданите, които са отделили време да присъстват на 

събранието. Не отлагай. 

Председателят трябва да представи други важни държавни служители, които 

присъстват и да поздравят публиката. След това той или тя трябва да обясни 

целта на срещата, да преразгледа дневния ред и да опише основните правила за 

провеждане на заседанието. (Полезно е някой да разпространява копия от дневния 

ред на хората, когато влизат в заседателната зала.) Председателят може също да 

свърже логистиката на срещата: къде се намират микрофоните, къде и как хората 

трябва да се регистрират, за да говорят, къде информация са разположени пакети 

или освежителни напитки и др. Той или тя трябва да заключи своите забележки, 

като благодари на всички за присъствието. 
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Придържайте се към дневния ред 

Продължавайте дневния ред да се движи, уверете се, че дискусията остава 

фокусирана и се уверете, че срещата приключва навреме. Преди да закрие 

заседанието, председателят трябва да обяви следващите стъпки и как 

резултатите от заседанието ще бъдат включени в решението на правителството 

по въпросния въпрос. Председателят трябва да завърши своите кратки 

заключителни бележки, като отново благодари на всички, които присъстват на 

заседанието. 

Дефиниране на информация: постижения, извлечени уроци, последващи действия 

Екипът за управление на срещи и всички държавни служители, участвали в срещата 

или чиято работа може да бъде засегната от нея, трябва да се съберат в рамките 

на седмица след събитието, за да преразгледат срещата и нейните резултати. 

Някои типични въпроси за преглед са: 

• Срещата постигна ли целите си? 

• Какво научиха държавните служители, които ще им помогнат да управляват 

програма или да разрешат проблем? 

• Необходими ли са допълнителни срещи? 

• Какво могат да научат местните служители от тази среща, за да подобрят 

бъдещите срещи? 

Изгответе обобщен доклад за срещата и разпространете копия на всички отговорни 

лица, ръководния екип, всички медии и възможно най-много от участниците в 

срещата. Докладът трябва да посочва времето, мястото и спонсора на срещата. 

Той трябва също да съдържа обобщение на дневния ред на срещата. Докладът следва 

допълнително да споменава: 

• Кой присъства и участва. 

• Какви идеи бяха обсъдени. 

• Какви решения са взети. 

• Какви последващи действия са планирани. 
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• Кога и къде ще се проведат бъдещи срещи по тази тема. 

Един от най-важните аспекти на участието на гражданите е проследяването. 

Уверете се, че всички обещания, дадени на срещата, като например предоставяне на 

допълнителна информация на обществеността по даден въпрос, се спазват. По този 

начин демонстрира пред гражданите, че правителствените служители са се 

вслушали в това, което трябва да кажат, и го приемат на сериозно. Подобни 

впечатления насърчават непрекъснатото участие и повишават общественото 

доверие в институцията на местната власт. 

 

Общуване администрации – граждани в дигитална среда. Основни постановки. 

 

Интернет е факторът, който по еволюционен път, ускорен от технологиите, прави 

възможна една от целите на много революции – тълпата1 и субектите на власт – 

административна, икономическа, организационна, политическа, се изравняват като 

сила, възможности, права в една специфична среда - пространството на интернет 

мрежата. Вече няма значение дали си организация или нейна публика/гражданин/член 

на мрежа около определен интерес – ти имаш технологично равен достъп до 

комуникация и срещаш технологично равни рискове пред участието си в нея.  

 

Развитието на технологичните етапи на интернет мрежата води до въоръжаване на 

гражданите с все повече възможности за участие, влияние и промяна.  

 

Развитието на Интернет мрежата от етап Уеб 1.0, през Уеб 2.0, до днешния - Уеб 3.0 в 

частност е и процес на разширяващи се възможности на гражданите за достъп до 

информация, за обратна връзка и за участие във формирането и контрола на политики и 

решения.  

 

Достъпът до информация, който е най-силната характеристика на Уеб 1.0, в следващия 

етап Уеб 2.0 логично отстъпи място на нов център – гражданинът/отделната личност. В 

Уеб 2.0 основен субект е гражданинът/отделната личност, а информацията се превръща 

в обект на неговата активност. Гражданите/аудиториите на администрацията и на 

 
1 Понятието „тълпа“ е буквален превод от английски език и е използвано в смисъла на „маси“ . 
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организациите вече не са само публика с консервативни форми за обратна връзка и със 

силно ограничени възможности за влияние върху процесите. Те стават фактор за 

създаване на съдържание. За Уеб 2.0 важат трите „С“ – Съдействие, Сътрудничество, 

Създаване.2 Негови символи стават новите медии и социалните мрежи и необятните 

възможности, които те предоставят.  

 

Обществата днес се намират в транзитен период. Динамиката на развитие в 

технологиите отваря вратата за нова реалност – наричана често „виртуална“. В 

действителност става въпрос за все по-силно взаимодействие между субектите на 

властта и гражданското представителство, което се случва в свободната територия на 

Интернет- реалността. Семантичната реалност или Уеб 3.0 е нов етап от еволюцията в 

технологиите и системите за управление на информация. Той носи и качествени 

промени в системите за управление на обществата и организациите и в частност на 

комуникациите организации – граждани.  

Визията за семантичния уеб е дадена още през 1998 г. от създателя на уеб-а Тим Бърънс-

Лий в статията „Пътна карта на семантичния уеб“3 По-късно идеята е доразвита в редица 

негови публикации и в разработките на други автори. Влиянието на социалния – Уеб 2.0 

и семантични Уеб 3.0 върху обществено-политическите комуникациите дава 

възможност за обмен на данни, какъвто не е съществувал до сега. Контактът 

организация - външни публики престава да бъде времево, йерархично и технологично 

ограничен и се характеризира с непрекъснато, мигновено и равнопоставено 

взаимодействие, непознато до този етап на развитие на комуникациите.  

Мрежата е мястото, където се срещат интересите на гражданите и отделните групи и 

администрацията/организациите. Последните вече осъзнават своя интерес за участват и 

извличат ползи от мрежовата реалност, но разбира се, много по-предпазливо, прецизно 

измервайки рискове и ползи. Това, наред с ниските нива на технологична грамотност в 

администрациите, е причината за все още неадекватното на реалността използване на 

 
2 Hargadon, Steve. Educational Networking. The important role Web 0.2 will play in education // 
https://www.scribd.com/doc/24161189/Educational-Networking-The-Important-Role-Web-2-0-Will-Play-in-
Education, 2009, (16.06.2018) 
3 Tim Berners-Lee, Semantic Web Road map, September 1998,  

https://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html (18.06.2018)  

 

https://www.scribd.com/doc/24161189/Educational-Networking-The-Important-Role-Web-2-0-Will-Play-in-Education
https://www.scribd.com/doc/24161189/Educational-Networking-The-Important-Role-Web-2-0-Will-Play-in-Education
https://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html
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възможностите на дигиталната среда за изграждане на пълноценна връзка граждани – 

администрация.  

Влиянието на социалния – Уеб 2.0 и семантични Уеб 3.0 върху комуникационния процес 

администрация-граждани се мултиплицира допълнително и с развитието на мобилната 

телефония и свързването на смарт устройствата с интернет. Процесът дава възможност 

за обмен на данни, какъвто не е съществувала до сега. Контактът администрация - 

външни публики престава да бъде времево, йерархично и технологично ограничен и се 

характеризира с непрекъснато, мигновено и равнопоставено взаимодействие, 

непознато до този етап на развитие на комуникациите. И тук е важно да се отбележи, че 

гражданите преминават естествено и без сътресения към новия етап, насърчавани от все 

по-нови и нови технологични приложения, интегриращи се мигновено в ежедневието 

им. Администрациите с установените си бюрократична философия, йерархична 

структура, бюджетни процеси и външни политики, служещи като предпазни колани, 

преминават по-бавно към новата реалност.  

Социални мрежи 

Работата в социални мрежи и създаване на съдържание за социални мрежи – без 

включването на тези два елемента, комуникационните стратегии на администрациите 

ще загубят голяма част от ефективността си.  

Управлението на комуникациите в социалните мрежи основно се осъществява чрез 

създаване на подходящо съдържание. То трябва да отговаря на условието да бъде 

едновременно адекватно на посланията и целите на кампанията, но и да бъде 

атрактивно за потребителите и да ги предизвика да го споделят със своите кръгове или 

общности. 

Кампаниите в социалните мрежи имат специфично планиране – интензитетът, часовете 

на публикуване, повторното публикуване се прецизират в зависимост от таргета, 

навиците му, от пиковете на използване на социалните мрежи.  

Съществуват и редица инструменти, насърчаващи разпространението и ефективността 

на посланията в социалните мрежи. Сред тях са различни форми на анкети, подкрепа от 

трета страна като включване на лидери на мнение и влиятелни личности, които да 

разпространяват информация и послания. Всички те са характерни и за 

комуникационния инструментариум и извън социалните мрежи. В тях обаче придобиват 

нова ефективност заради мрежовото разпространение и множеството обратни връзки. 
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Кампаниите в социалните мрежи са съпроводени с многопосочна комуникация и 

обратна връзка под формата на съдържание, създадено от потребителите.  

За успешно управление на бизнес комуникациите в дигитална среда се използва набор 

от различни социални мрежи. Един канал/мрежа не е достатъчен в наше време. Това е 

и посоката, в която българските администрации имат да наваксват. Според спецификата 

на проблема се избират няколко социални мрежи, в които се работи паралелно. Но това 

са само социалните мрежи, в които се идентифицират ключовите аудитории. 

Всеядността и използването на повече от необходимото социални канали, не е 

ефективно. 

Особено е вниманието към визуалните елементи – снимки, колажи, графики, видеа. 

Атрактивността на визията много често е водеща пред съдържателната съставна.  

Важна съставна част от стратегиите за управление на съдържани в социалните мрежи е 

измерването на реакциите. Всяка мрежа има свои критерии/категории, които да бъдат 

поставени под мониторинг – харесвания, споделяния, коментари.   

Задължително за комуникационните експерти е проследяването на много често 

обновяващите се функционалности и приложения за публикуване, участие, споделяне, 

измерване на конкретно избраните мрежи.  

Мобилна комуникация. Мобилни приложения. 

Непрекъснато растящият достъп до интернет през мобилни устройства, глобалното 

увеличаване на обемите на мобилен трафик, както и характерния за България висок 

процент на престой и достъп до интернет и социални мрежи през мобилен телефон, 

налагат преосмисляне на комуникационния микс от страна на администрациите. 

Мобилните устройства ще се използват все повече в ежедневен план за търсене на 

информация, за забавление, за учене, за достъп до бази данни, за пазаруване и за 

социална комуникация.  

Мобилната комуникация има голям неразработен потенциал. От гледна точка на 

аудитория тя предлага възможност за достигане на едни от най-активните 

потребителски сегменти по всяко време и на всяко място. От друга страна в нея като 

технологична характеристика е заложена възможност за силна персонификация на 

комуникацията с публиките.  

Непрекъснато се разработват и т.нар. мобилни приложения – apps, applications. Те са 

софтуерни програми, които удовлетворяват различни нужди на потребителите чрез нови 
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технологии и чрез достъп от мобилен телефон. Мобилните устройства и приложения се 

оказват ключов фактор при комуникиране на послания, каузи, проекти тъй като могат да 

засичат къде се намира обектът на комуникация и да го идентифицират с точност. 4Гео-

локацията, както и асистенти на базата на изкуствен интелект, които комуникират с 

хората, по всяко време чрез мобилни приложения дават невероятни възможности пред 

общуването граждани-администрация.  

Създаване на съдържание в дигитална среда 

Преориентиране на комуникационните кампании в дигитална среда изисква създаване 

на специфично съдържание, което е различно от съдържанието, създавано за офлайн 

среда и за традиционните електронни медии – преса, радио и телевизия. Текстовете, 

снимките, видеата, информацията и посланията, предназначени за интернет и 

различните носители в него, за да са успешни, трябва да са обект на самостоятелна 

разработка и експертно обезпечаване. Т. нар. управление на съдържанието или 

маркетинг на съдържанието стават все по-голяма ценност, тъй като потребителите вече 

игнорират стандартните послания и желаят съдържанието, което им се предлага да бъде 

естествена част от самата медия – сайт, социална мрежа и пр., в което то се позиционира. 

Потребителите имат техническа възможност да избират какво съдържание да се появява 

на сайтовете, които посещават, и единствения начин за компаниите да достигнат до тях 

е да им предоставят адекватно съдържание.  

3.4. Идентифициране на заинтересовани страни  

Класическото определение за заинтересовани страни ги дефинира като „всяка група или 

личност, които могат да бъдат засегнати от или могат да повлияят на постигането на 

целите на организацията (Фрийман, 1984). Различни други определения, включват 

възможността да влияят или да са повлияни от стратегията на организацията, ли 

възможността да имат отношение към ресурсите, вниманието, или резултатите от 

дейността на организацията. От гледна точка на активност определението се основава 

на възможността на тези групи или индивиди да отговорят, преговарят или променят 

стратегическото бъдеще на организацията. Сравнително обобщаващо е определението, 

което вижда в заинтересованите страни тези индивиди или групи, които зависят от 

организацията, за да осъществят своите цели и от които зависи самата организация 

(Oohnson and Scholes, 2002:206). Независимо от различният обхват на тези дефиниции, 

 
4Кръстева, Надежда, Тодорова, М., Енева, К., Гаврилова, Д. Дигит@лен м@ркетинг, София, Авангард 

Прима, 2016 г., стр. 151 
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те се обединяват около необходимостта да се осигури поне минимална подкрепа от 

заинтересованите страни, за да се гарантира устойчивостта на стратегическите цели и 

разработените политики.  

Анализът на заинтересованите страни е от ключово значение, за да се осигури 

ефективното им включване при решаването на различни проблеми. Глобализацията и 

все по-голямата взаимосвързаност на различните сфери и области на публичната 

политика, правят невъзможно вземането на решения, които касаят тясна целева група. 

Същевременно комплексността на проблемите и търсенето на подходящи решения се 

усложнява от динамиката на съвременните общества и включването на 

заинтересованите страни е ключов момент от намирането на решения.  

Този наръчник предлага няколко надграждащи се техники за идентифициране на 

заинтересовани страни.  

 

Техника за 

анализ 

Хараткеристики Етапи 

О
сн

о
вн

а 
те

хн
и

ка
 з

а 
ан

ал
и

з 

Предлага бърз и полезен 

начин за идентифициране 

на заинтересованите страни 

и техните интереси.  

Съберете, хората които имат отношение 

към процеса на обществени консултации 

Позволява дефинирането на 

интереса и гледните точки 

на заинтересованите страни 

Брейнсторминг - създаване на списък с 

потенциални заинтересовани страни 

Извежда някои основни 

стратегически проблеми 

Запишете всяка една от тях на отделен 

лист от флипчарт 

Започва процес на 

идентифициране на 

потенциални коалиции  

Начертайте тясна колона долу в дясно на 

листа и я оставете празна  

  В ляво от нея впишете какви са 

потенциалните критерии, които 

заинтересованите страни биха 

използвали, за да оценят предложението 

или какви са очакванията на тези страни 
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  Решете какво е отношението на 

заинтересованите страни, спрямо 

конкретната политика, стратегия, 

предложение - поставете цветни точки 

срещу всеки критерий - добро, 

неутрално, негативно 

  Решете и запишете какво може да се 

направи бързо, за да се удовлетворят  

очакванията на всяка от 

заинтересованите страни.  

  Идентифицирайте и запишете 

дългосрочните проблеми със 

заинтересованите страни 

  Определете как всяка от 

заинтересованите страни влияе на 

организацията/предложението 

  Решете от какво имате нужда, от всяка от 

заинтересованите страни  

  Подредете заинтересованите страни 

спрямо тяхната значимост за 

предложението/организацията  
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Двуизмерна матрица по 

оста на влиянието и 

интереса на 

заинтересованите страни 

Залепете четири листа от флипчарт на 

стената - един до друг, два хоризонтално 

и два вертикално 

Създава  диаграма на 

заинтересованите страни и 

помага да се вземе 

решение, мнението и 

очакванията на кои от тях 

следва да се вземат 

предвид, за да се адресира 

проблема 

Нарисувайте две оси - хоризонтална и 

вертикална 
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Позволява да се определят 

потенциални коалиции 

Хоризонталната ос представя влиянието - 

от слабо към силно 

Определя възможни 

стратегии за поведение 

Вертикалната ос представя интереса - от 

слаб към силен 

Определят се четири 

категории заинтересовани 

страни: 

Брейнсторминг - създаване на списък с 

потенциални заинтересовани страни. 

Запишете ги на лепящи се листчета 

Играчи - силен интерес и 

силно влияние.  

Модератор, насочван от планиращите, 

води дискусия за това къде да бъдат 

поставени всяка една от определените 

заинтересовани страни  

Определящи контекста - 

силно влияние, но слаб 

интерес  

Дискусията приключва когато всички 

заинтересовани страни бъдат поставени 

или отстранени, по обосновани причини  

Обекти - силен интерес, но 

слабо влияние  

Листчетата могат да се местят, докато 

всички участници в планирането не са 

удовлетворени от постигнатия резултат 

"Тълпа" - слаб интерес и 

слабо влияние 

Групата следва да обсъди приложението 

на финално постигнатия списък със 

заинтересованите страни  

Д
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Идентифицира вътрешните 

връзки на влияние между 

заинтересованите страни  

Създава се решетка на влияне и интереси 

Прави се като следващ етап 

от решетката на влиянието  

За всяка от идентифицираните 

заинтересовани страни се обсъжда т 

възможните линии на влияние към други 

заинтересовани страни  

  Линиите се чертаят върху решетката от 

модератор 

  Възможно е да се правят двупосочни 

линии, но е добре да се идентифицира 

коя е водещата посока на влиняние 

между заинтересованите страни  
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  Проведете диалог свързан с 

идентифицираните линии на влияние. 

Кои са най-значими от гледна точка на 

поставената цел? Кои са най-влиятелните 

актьори и в каква посока? 

  След постигането на съгласие, проведете 

дебат относно стратегия за действие 

Фигура 1 Идентифициране на заинтересовани страни 

Избиране на действие спрямо заинтересованите страни: 

Международната организация за публично участие5 предлага една матрица за 

планиране на участието на заинтересованите страни, която предлага следният 

алгоритъм:  

Етапи на 

взаимоотношенията 

Стратегии за подход към заинтересованите страни 

Информиране Консултиране Включване Сътрудничество Овластяване 

Организиране на 

участието  

          

Създаване на идеи 

за стратегическо 

действие 

(включително 

формулиране на 

проблем и търсене 

на решение) 

          

Създаване на 

печеливши 

коалиции за 

разработване, 

приемане и 

наблюдение на 

предложението  

          

Прилагане, 

наблюдение и 

оценка на 

          

 
5 https://iaps.org/ 

https://iaps.org/
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стратегическите 

действия  

Фигура 2 Матрица за планиране на участието6 

Тази матрица предлага полезен инструмент, който да положи началото на стратегическо 

планиране, по отношение включване на заинтересованите страни в процеса на вземане 

на решения.  

 

 
6 Адаптирано - Брайсън, Дж. „Какво да направим, когато заинтересованите страни имат значение“, 2004, бр. 1, том 6, 
21-53 стр.  


