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I. Въведение  

Настоящият Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации 

свързани с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики и 

приложените Препоръки за подобряване процеса на провеждане на обществени 

консултации при формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики са 

разработени въз основа на Договор № 01 / 31.05.2019 г., сключен между Сдружение 

„Български Младежки Форум“ и Сдружение „Балкан Трейнинг“, в изпълнение на 

Дейност 2 „Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации, свързани 

с формирането, изпълнението и мониторинга на младежки политики. Отправяне на 

препоръки към процеса по формиране, осъществяване и мониторинг на младежки 

политики“ от услуга с предмет: „Изготвяне на Анализ на процеса на провеждане на 

обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и мониторинга 

на младежки политики чрез проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15“, по 

проект BG05SFOP001-2.009-0205 „Повишаване ефективността от участие на 

граждански организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и 

мониторинг на младежки политики и законодателство“, финансиран от Оперативна 

програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

Целта на анализа е да бъдат изследвани процесите за провеждане на 

обществените консултации и се формират младежки политики. Предмет на анализа е 

както текущото състояние на България, така и добрата европейска практика в 

развитите демократични общества, проучена в рамките на Дейност 1 от услугата 

(„Проучване на добри практики в 5 държави от ЕС-15“). 

Анализът установява приложимостта на изследваните 10 бр. практики в България, 

като същите са разпределени в 3 групи: неприложими, частично приложими и изцяло 

приложими. За последната група, допълнително е направен SWOT анализ за избор на 
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2 бр. приложими практики за подобряване на процеса по провеждане на обществени 

консултации за младежки политики. 

Препоръките за подобряване процеса на провеждане на обществени консултации 

при формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики, които са 

представени в Приложение №1 към настоящия анализ, ще бъдат заложени при 

изпълнението на Дейност 2 от проекта („Разработване на Методология за 

подобрение на процеса по провеждане на обществени консултации и участие на 

гражданските организации и обществеността във формулирането, изпълнението 

и мониторинга на политики и законодателство в областта на младежта“) и по този 

начин ще допринесат за постигането на основната цел на проект „Повишаване 

ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по 

формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“. 

Изготвеният анализ, отправените препоръки и разработената методология, ще 

послужат при разработването на обучителна програма и материали при изпълнението 

на Дейност 3 от проекта („Повишаване на административния капацитет на НПО 

„Български Младежки Форум“ и служители на партньора чрез провеждане на 

обучение на тема: „Повишаване активността на НПО, обществеността и 

служители на партньора в проекта в процеса по формиране, изпълнение и 

мониторинг на младежки политики“). 

Със SWOT анализ е направен избор на 2 броя практики за подобряване на 

процеса по провеждане на обществени консултации за младежки политики, които ще 

бъдат приложени при провеждането на пилотните обществени консултации в Дейност 

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

изготвената "Методология за подобрение на процеса по провеждане на обществени 

консултации и участие на гражданските организации и обществеността във 

формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство в 

областта на младежта“). 
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Извършеният анализ и отправените препоръки ще допринесе за постигането както 

на основната цел на проекта, така и на някои от специфичните цели на проекта. Сред 

тях са Специфична цел №2 за повишаване активността на НПО при формулирането, 

изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, както и Специфична цел 

№3 за отправянето на конкретни препоръки за подобряване процесите по 

предоставяне на услуги, свързани с процеса по формиране, изпълнение и мониторинг 

на младежки политики. 

Общата цел на услугата е да акцентира вниманието на целевите групи от проекта 

- гражданските организации, обществеността и административните органи, как да 

подобрят процеса на формулирането, изпълнението и мониторинга на политики. 

Изпълнението на услугата също така ще допринесе за постигането на основните 

специфични цели на проекта: 

 повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите при 

формирането и прилагането на младежки политики; 

 легитимност на мотивите за вземане на дадено властническо решение при 

провеждане на дадена политика. 
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II. Списък на използваните съкращения 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

АПК  АДМИНИСТРАТИВНО‐ПРОЦЕДУАЛЕН КОДЕКС 

БМС  БРИТАНСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ 

ВАС  ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

ГМО  ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАН ОРГАНИЗЪМ 

ДВ  ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 

ЕС  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕК  ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

ЕСГРАОН  ЕДИННА  СИСТЕМА  ЗА  ГРАЖДАНСКА  РЕГИСТРАЦИЯ  И 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

ЗНА  ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

ЗДОИ  ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

МПОК  МЛАДЕЖКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 

МС  МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

МОН  МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

МТСП  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

НОМИОВ  НАРЕДБА  ЗА  ОБХВАТА  И  МЕТОДОЛОГИЯТА  ЗА  ИЗВЪРШВАНЕ  НА 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

НСС  НАЦИОНАЛНИЯТ СЪЮЗ НА СТУДЕНТИТЕ 

НСОРБ  НАЦИОНАЛНО  СДРУЖЕНИЕ  НА  ОБЩИНИТЕ  В  РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 

НПО  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НПСС  НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ 

ООН  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ 

ОВ  ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

РУО  РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

СПИН  СИНДРОМ НА ПРИДОБИТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ 

УПМСНА  УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

BJV  BUNDES‐JUGENDVERTRETUNG (АВСТРИЙСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ) 

BMWFJ  BUNDESMINISTERIUM  FÜR  WIRTSCHAFT,  FAMILIE  UND  JUGEND 
(АВСТРИЙСКО МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, СЕМЕЙСТВОТО 

И МЛАДЕЖТА) 

CESE  ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛЕН И СЪВЕТ ПО ОКОЛНА СРЕДА (CONSEIL 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL) 

EIU   ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ  ОТДЕЛ  НА  СПИСАНИЕ  „ECONOMIST“ 
(ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

МР  ДЕПУТАТ (MEMBER OF PARLIAMENT) 
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MYP  ДЕПУТАТ  НА  МЛАДЕЖКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  (MEMBER  OF  YOUTH 
PARLIAMENT) 

NEET  НЕЗАЕТ  С  ОБРАЗОВАНИЕ,  РАБОТА  ИЛИ  ОБУЧЕНИЕ  (NOT  IN 

EDUCATION, EMPLOYMENT, OR TRAINING) 

OSY  EЛЕКТРОННО УЧАСТИЕ (OSALLISTUMISYMPÄRISTÖ) 

OECD  ОРГАНИЗАЦИЯТА  ЗА  ИКОНОМИЧЕСКО  СЪТРУДНИЧЕСТВО  И 

РАЗВИТИЕ  (ORGANISATION  FOR  ECONOMIC  CO‐OPERATION  AND 
DEVELOPMENT) 

SWOT  АНАЛИЗ  НА  СИЛНИТЕ  И  СЛАБИТЕ  СТРАНИ,  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  И 

ОПАСНОСТИТЕ  (STRENGTHS‐WEAKNESSES‐OPPORTUNITIES‐
THREATS) 

UKYP  UNITED KINGDOM YOUTH PARLIAMENT 

UKCOD  ГРАЖДАНСКА  ЕЛЕКТРОННА  ДЕМОКРАЦИЯ  НА  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
(UK CITIZENS ONLINE DEMOCRACY). 
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IV. Анализ на процеса на провеждане на обществени консултации 

1. Описание на действащата нормативна уредба 

1.1. Конституция 

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

да правят предложения и отправят петиции (чл. 45) са гарантирани от българската 

Конституция. 

Основните нормативни актове, в които е уреден процесът на участие на 

гражданите в процесите на изготвяне на нормативни актове са 

Административнопроцесуалният кодекс, Законът за нормативните актове и 

Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

1.2. Административнопроцесуален кодекс 

В Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е уредено издаването на общи 

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

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

има подробно разписана процедура, а за нормативните административни актове е 

предвидено субсидиарно прилагане на Закона за нормативните актове (ЗНА). 

Общи са административните актове с еднократно правно действие, с които се 

създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или 

законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива 

актове. 

Откриването на производството по издаване на общия административен акт се 

оповестява публично чрез средствата за масово осведомяване, чрез изпращането на 

проекта до организации на заинтересованите лица или по друг подходящ начин. 

Уведомяването включва и основните съображения за издаването на акта, както и 

формите на участие на заинтересованите лица в производството. 
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Доколкото в специален закон не е установено друго, заинтересованите лица и 

техните организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в 

преписката по издаване на общия административен акт. 

Формите на участие на заинтересованите лица в производството се определят от 

административния орган, който определя и оповестява публично една или повече от 

следните форми на участие на заинтересованите лица в производството по издаване 

на акта: 

1. писмени предложения и възражения; 

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

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

4. обществено обсъждане. 

Заинтересованите лица могат да изразят становище в срок не по-кратък от 30 дни. 

Общият административен акт се издава, след като се изяснят фактите и 

обстоятелствата от значение за случая и се обсъдят предложенията и възраженията 

на заинтересованите граждани и техните организации. Когато в производството са 

участвали чрез предложения, възражения или по друг начин отделни заинтересовани 

лица или организации, на тях им се изпраща отделно съобщение за издаването на акта. 

По отношение на нормативните актове от гледна точка на гражданското участие е 

важна разпоредбата, задължаваща компетентния орган да издаде нормативния 

административен акт, след като обсъди проекта, заедно с представените становища, 

предложения и възражения (чл. 77). 

1.3. Закон за нормативните актове 

Законът за нормативните актове е един от водещите нормативни актове на 

законодателя, с който се урежда състоянието на обществените консултации в 

България. С промените през 2016 г. (виж т. 1.2. „Преглед на измененията в 

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

един по-ефективен процес в провеждането на обществените консултации. 
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В разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, в сила от 1 януари 2008 г., внасянето на 

проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, 

съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната 

институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се 

предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. В чл. 

28, ал. 2 от закона е определено съдържанието на мотивите и доклада. Проект на 

нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно 

изискванията по ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган. 

С § 6 от Преходните и заключителни разпоредби се изключва прилагането на 

закона по отношение на законопроектите за бюджета и за обществено -икономическото 

развитие на страната. Този ретрограден подход е запазен и в новия закон за 

публичните финанси, който изисква обществено обсъждане при приемането на 

общинските бюджети, но изключва такова при изготвянето на държавния бюджет. 

1.4. Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация 

Изключително важен, с оглед на практическото прилагане на правилата за 

обществени консултации е Устройственият правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация (УПМСНА). В правилника се съдържа специална глава (глава 

шеста), посветена на публичността на работата на Министерския съвет. 

Изисква се преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерския 

съвет законопроектите и проектите на нормативни и общи административни актове на 

Министерския съвет, заедно с мотивите, съответно доклада, да се публикуват на 

интернет страницата на вносителя, съгласно изискванията на Закона за нормативните 

актове и АПК. Министрите са задължени да организират общественото обсъждане на 

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

тези разпоредби на правилника като цяло коректно се препраща към процедурата за 

консултиране, уредена в ЗНА и АПК. 
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1.5. Разпоредби в специални закони, предвиждащи гражданско участие 

при изготвянето на нормативните актове 

1.5.1. Обсъждане на предложения за поемане на дълг по Закона за 

общинския дълг 

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

кмет на община, то трябва да е предложено за обсъждане на местната общност, чиито 

становища и предложения са неразделна част от предложението. Кметът на общината 

оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за 

обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите 

параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на 

обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането. Поканата се 

публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно 

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

месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет. 

Обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с наредба, приета 

от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя 

протокол, който е неразделна част от предложението до общинския съвет за поемане 

на дълг. 

Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на 

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

следните условия и ред: 

 Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец 

преди разглеждане на проекта от Общинския съвет. 

 В общественото обсъждане могат да участват представители на 

общинската администрация, на държавни и обществени организации, обществеността 

и заинтересовани физически и юридически лица; 

 Поканата за обсъждане се публикува в централен и местен ежедневник 

най-малко седем дни преди насроченото обсъждане; 
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 Поканата за обсъждане трябва да съдържа общите параметри на проекта 

– предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място 

на провеждане на обсъждането, място за свободен достъп до материалите по проекта, 

както и време за обществен достъп до документацията и при необходимост лица за 

контакти; 

 Обсъждането се провежда в достъпно място в сградата на общината; 

 За провеждане на конкретно обсъждане от местната общност кметът 

назначава със заповед докладчик за обсъждането и лице, което да изготви протокол 

на обсъждането; 

 Обсъждането се открива с експозе от упълномощения от кмета докладчик, 

което съдържа описание на идеята на проекта, доказателства за обществената му 

значимост, икономически параметри на проекта, предлаган начин на финансиране, 

параметри на предлаганото финансиране. Докладчикът може да покани на 

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

на представителите на местната общност; 

 След експозето се дава думата на представителите на местната общност 

за свободно изразяване на мнения, предложения, становища, въпроси; 

Докладчикът и експертите записват всички въпроси, след което отговарят на 

лицата, поставили въпросите: 

 За протичането на обсъждането се води протокол; 

 Когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в 

проекта или разглеждане и оценка на други алтернативи, кметът преценява 

необходимостта от допълване на проекта и от организиране на ново обществено 

обсъждане по реда на същата наредба. По негова преценка може да бъде поискано от 

изготвилите проекта лица да актуализират проекта с приетите допълнения и забележки 

от общественото обсъждане. 
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1.5.2. Обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието 

върху околната среда по Закона за опазване на околната среда 

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

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

на компетентния орган за вземане на решение по оценката на въздействието върху 

околната среда, териториалната администрация на изпълнителната власт, 

обществени организации и граждани. Възложителят уведомява лицата за мястото и 

датата на обсъждането чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ 

начин най-малко 30 дни преди срещата за общественото обсъждане. Възложителят на 

предложението и компетентните органи осигуряват обществен достъп до 

документацията по оценката на въздействието върху околната среда за период от 30 

календарни дни преди началото на обсъждането. Представителите на обществеността 

представят писмено своите становища на срещата за обществено обсъждане или ги 

изпращат на компетентния орган за вземане на решение по оценката на въздействието 

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

1.5.3. Публично обсъждане на проекта на бюджет на общината по Закона 

за публичните финанси 

Проектът за годишен бюджет на общината подлежи на публично обсъждане от 

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

Кметът на общината оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни 

предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово 

осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския 

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

съвет заедно с окончателния проект на бюджета. Проектът на бюджета се придружава 

от разчети по показатели по единната бюджетна класификация. 

1.6. Обща оценка на нормативната уредба 

Синтезирана характеристика на състоянието на нормативната уредба е 

направена в Бялата книга на гражданското участие в България, в която се констатира, 
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че липсва синхронна уредба и единен подход в различните специални закони, 

предвиждащи обществени обсъждания по едни или други въпроси. Прави се извод, че 

участието на гражданите в консултативни процеси към институции на централно и на 

местно ниво няма концептуално завършен характер, регулацията му, доколкото я има, 

е разпръсната в различни юридически актове – на законово и подзаконово ниво или на 

ниво правилници за дейност на централни институции, на деконцентрираните им 

структури, на местната администрация и общинските съвети. Затова правните 

гаранции за ефективно участие на гражданите във вземането на решения по въпроси 

на публичните политики, които ги интересуват, са все още недостатъчни и ненадеждни. 

Обществените консултации не са регламентирани нормативно като част от оценката 

на въздействието. 

Проблем в нормативната регламентация е различието в процедурите за 

обществени консултации, регламентирани в АПК и ЗНА (Таблица №1): 

Таблица 1: Консултационен процес според АПК и ЗНА 

Елементи на консултационния 

процес 

 

АПК  ЗНА 

 

Актове 

 

Общи административни актове: 

Решения на общински съвети 

Решения на Министерския 

съвет 

Решения на колективни 

регулаторни органи 

Заповеди на органи на 

изпълнителната власт  

Нормативни актове: 

Кодекси 

Закони 

Постановления 

Наредби 

Правилници 

Инструкции 

 

Планиране на консултациите  Не  Не 
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Елементи на консултационния 

процес 

 

АПК  ЗНА 

 

Начин на оповестяване  Публично чрез средствата за 

масово осведомяване, чрез 

изпращането на проекта до 

организации на 

заинтересованите лица или по 

друг подходящ начин 

Публикуване на интернет 

страницата на съответната 

институция 

 

Идентифициране на 

заинтересованите страни 

Определят се организации на 

заинтересовани страни, до 

които се изпраща проекта и се 

признава правото им да ги 

представляват и да получават 

информация 

Не 

Съдържанието на 

уведомлението 

Проектът и основните 

съображения за издаването на 

акта, както и формите на 

участие на заинтересованите 

лица в производството 

 

Проектът и мотивите, съответно 

доклада 

 

Осигурена информация 

 

Заинтересованите лица и 

техните организации имат 

право на достъп до цялата 

информация, съдържаща се в 

преписката по издаване на 

общия административен акт 

Само проекта и доклада 
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Елементи на консултационния 

процес 

 

АПК  ЗНА 

 

Избор на консултационна 

процедура и форми на участие 

на заинтересованите лица в 

производството 

Четири форми: 

1. писмени предложения и 

възражения; 

2. участие в консултативни 

органи, подпомагащи органа, 

издаващ акта; 

3. участие в заседания на 

органа, издаващ акта, когато 

той е колективен; 

4. обществено обсъждане. 

 

Само една форма: 

писмени предложения и 

становища 

 

Срок за консултиране  Не по малко от 30 дни  Не по‐малко от 14 дни 

 

Задължение за обсъждане на 

предложенията 

Да  Не 

Обратна връзка към 

участниците в производството 

 

До участвалите в 

производството отделни 

заинтересовани лица или 

организации се изпраща 

отделно съобщение за 

издаването на акта. 

 

Не 

 

Анализът на данните в таблицата показва, че като цяло консултационните 

процедури за издаване на общи административни актове са много по-пълни и в много 
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по-голяма степен съобразени с общоприетите правила за провеждане на консултации 

в сравнение с уредбата на консултационните процедури за нормативните актове, при 

която: 

 начинът на оповестяване е ограничен само до публикуване в интернет; 

 не се идентифицират заинтересованите страни; 

 не се осигурява достъп до цялата информация, съдържаща се в 

преписката по издаване, както е при общите административни актове, а само до тази, 

съдържаща се в доклада и в проекта на акт; 

 осигурена е само една форма на участие на заинтересованите лица в 

производството – писмени предложения и становища, срещу четири за процедурите за 

общи административни актове; 

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

административни актове; 

 няма задължение за обсъждане на предложенията и съобразяване с тях; 

 няма задължение за осигуряване на обратна връзка. 

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

обществото от общите административни актове, но при тях консултационният процес 

не е съобразен със стандартите за обществени консултации. 

Масовата практика в администрацията е консултациите за разглеждане от 

Министерския съвет на общи административни актове да се осъществяват по 

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

УПМСНА консултациите да се извършват съгласно изискванията на АПК. Една от 

причините за това е липсата на синхрон между процедурата за междуведомствено 

съгласуване, срокът за което е 10 дни, срокът за обществено обсъждане на 

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

актове. Обикновено общественото обсъждане, изразяващо се в публикуване в 

интернет, стартира в момента на изпращане на материалите за междуведомствено 
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съгласуване. Често след изтичане на 10-дневния срок администрациите внасят 

материала в Министерския съвет, без да чакат 14-дневния срок. 

Предвид факта, че консултациите по повод на нормативните актове са основната 

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

административни актове почти всички въпроси са уредени коректно в АПК 

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

ЗНА. 

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

на министър-председателя, след доклад на главния секретар, в дневния ред на 

заседанията на Министерски съвет да бъдат включвани материали, които не отговарят 

на изискванията на чл. 35 от УПМСНА. Този текст се тълкува като основание за 

включване на точки в дневния ред, дори когато проектът на акт изобщо не е бил 

публикуван. 

1.7. Съдебна практика 

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

на увеличаване на случаите на оспорване на нормативни актове пред съда на 

основание незаконосъобразност, поради неспазване на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Това 

донякъде се дължи и на практиката на Върховния административен съд, който в не 

едно свое решение определя нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА за императивна. 

Прегледът на съдебната практика показва, че през годините са оспорвани актове 

на най-различни органи – на Министерския съвет, на министри, на общински съвети и 

др. Това сочи, че съдът прилага еднозначно и последователно чл. 26, ал. 2 от Закона 

за нормативните актове по отношение на всички органи, чиито актове подлежат на 

съдебен контрол. 

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

интензитетът на оспорване на актовете на органите на изпълнителната власт и на 

местното самоуправление. Все повече заинтересованите страни се възползват от 
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правото си по съдебен ред да докажат, че компетентните органи не изпълняват един 

от водещите принципи на доброто управление – консултации със заинтересованите 

страни и че това засяга законоустановените им права да направят предложение и 

коментари. 

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

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

нормативните актове – изготвяне на доклади и мотиви с определени реквизити и 

публикуването им заедно с проекта на акта. В тази връзка следва да бъде отбелязано, 

че съдът разглежда общо разпоредбите от глава трета и не следи единствено за 

спазване на срока по чл. 26, ал. 2 от ЗНА. 

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

тричленен състав на Върховния административен съд по производство, в което се 

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

квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на 

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

заинтересовани неправителствени организации и физически лица. В това 

производство Върховният административен съд постановява, че при издаването на 

наредбата не са спазени законовите изисквания на чл. 26, ал. 2 от ЗНА по следните 

причини. Първо, наредбата е била публикувана на интернет страницата на 

съставителя Министерството на правосъдието за срок, по-кратък от 14 дни. Второ, 

освен неспазването на срока, съдът постановява и че е нарушена и друга норма на 

същия чл. 26, ал. 2 от ЗНА – задължително публикуване на доклад към проекта на 

наредбата. Трето, на заинтересованите лица не е бил предоставен минимално 

изискуемият по закон 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, тъй като 

той е бил изпратен за обнародване в „Държавен вестник“ на седмия ден от 

публикуването му в интернет страницата на Министерството на правосъдието. Фактът, 

че писмото за изпращане на наредбата за обнародване в „Държавен вестник“ е било 
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изготвено на един по-ранен етап отразява категоричната липса на намерение за 

съобразяване с евентуално постъпили предложения и становища за проекта. Съдът 

стига и още по-далеч като застава на позицията, че оспорената наредба е издадена в 

нарушение и на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, в доклада липсват мотиви по 

принцип относно необходимостта от издаване на наредбата, липсва анализ на 

причините за приемане на този нормативен акт, обосновка на неговото съдържание и 

на това как той ще се отрази върху обществото и заинтересованите лица. Не са 

отразени очакваните резултати от прилагането на акта, включително финансовите, не 

е направен и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

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

приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията на предходната ал. 2, не 

се обсъжда от компетентния орган. В конкретния случай, според ВАС, независимо че 

докладът не отговаря на законовите изисквания, проектът за нормативен акт е бил 

издаден от министъра на правосъдието, което е нарушение, представляващо 

самостоятелно основание за незаконосъобразност на оспорвания подзаконов 

нормативен акт. 

ВАС отменя оспорваната наредба в нейната цялост, като подчертава своето 

виждане за императивния характер на нормите от ЗНА, изискващи провеждането на 

обществени консултации по проектите за нормативни актове и съставянето на мотиви, 

включително очакваното въздействие и съответствието им с европейското право. 

Установяването на относително стабилна съдебна практика (виж няколко 

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

администрацията и провеждането на обществени консултации все повече става 

неизменна част от нормотворческия процес в изпълнителната власт и местното 

самоуправление. 

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

отмяната на нормативни актове или части от тях съдът мотивира с: 
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 Непубликуването на проекта на нормативен акт на интернет страницата 

на съставителя; 

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

от 14 дни; 

 Непубликуването на доклад към проекта на нормативен акт; 

 Липсата на някой от реквизитите на доклада, които са: 

1. причините, които налагат приемането; 

2. целите, които се поставят; 

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба; 

4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 

такива; 

5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

2. Преглед на измененията в нормативната уредба след 2016 г. 

Измененията в правната уредба, променили радикално процеса на обществени 

консултации в България са въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона 

за нормативните актове, обн. ДВ брой 34 от 03.5.2016 г., в сила от 3 ноември 2016 г.  

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

провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица съгласно 

глави втора и трета от ЗНА. 

2. В чл. 26 от ЗНА е създадена нова алинея 2, която предвижда, че в процеса по 

изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с 

гражданите и юридическите лица. 

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

заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и 

становища по проекта“ са заменени с „и предварителната оценка на въздействието по 
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чл. 20“, както и е създадено нов изречение второ, според което: „Когато съставителят 

на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала 

за обществени консултации на МС, а когато е орган на местното самоуправление – на 

интернет страницата на съответната община и/или общински съвет.“ 

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

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

обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи 

и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на 

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

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

приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта 

публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите 

предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на 

проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва 

едновременно и на Портала за обществени консултации.“ 

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

обществени консултации, който по смисъла на ЗНА представлява централна, публична 

уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването на проекти на 

нормативни актове за обществени консултации, изготвени от орган на изпълнителната 

власт или от орган на местното самоуправление. Правната уредба на обществените 

консултации по ЗНА от 2016 година е израз на принципа на публичността в дейността 

на държавата и нейните органи, чрез който се постига единството на дейността на 

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

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

предоставянето на възможност на обществеността да влияе върху дейността на 

органите, които законодателстват и с поставянето им под контрола на гражданите. Не 

само процеса по създаването на нормативни актове, но и цялата дейност на 
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държавните органи трябва да се основава на истината, постигана чрез публичността, 

а не на силата.  

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

на пряко народовластие. Те обаче функционират като своеобразно продължение на 

правото на глас. Развитието на културата на масово провеждане на обществени 

консултации означава и изграждането на съзнанието, че ако веднъж чрез избори едни 

лица са били овластени да упражняват държавна власт, включително 

законодателната, това не означава, че те могат да осъществяват делегираните им 

правомощия без да са длъжни да се вслушват в гласа на своите избиратели, без да 

бъдат контролирани от тях през периода на упражняването на тази власт, без да се 

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

От тази гледна точка, обществените консултации могат да бъдат ползвани като 

инструмент за измерване на демократичността на процеса на вземане на решения, за 

установяване на нивото на публичност на този процес, както и за проследяване на 

отчетността и отговорността на лицата вземащи решенията. Обществените 

консултации са и могат да функционират като един доста по-ефективен способ за 

влияние върху публичните решения от някои от формите за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление по смисъла на специалния 

закон, който ги урежда1, защото чрез тях по отделен специфичен въпрос, във връзка с 

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

публичност, обществото би могло пряко да повлия върху дадено решение. От тази 

гледна точка обществените консултации са в известен смисъл проявление на 

предвидената по Конституция възможност държавната власт да бъде упражнявана 

освен чрез конституционно предвидените органи и непосредствено от народа.  

                                                            
1 Вж. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, обн., посл. изм. и доп., 
бр. 56 от 24.07.2015 г. 
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Нормативните актове, приети след обществени консултации, проведени по 

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

откритост и публичност, отчетност и отвореност, прозрачност и проследямост, които са 

създали възможност на адресатите на правото да изразят публично своето становище 

и да им повлияят по начин, който най-добре отговаря на техните потребности и който 

защитава техните интереси. За тях това ще са легитимни решения защото държавата, 

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

заинтересованите страни, взела е предвид техните мнения и становища, направила е 

рационален и публичен избор, на базата на който е приела съответния легитимен 

нормативен акт. 

Краткият ретроспективен анализ на правната уредба на обществените 

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

в България са налице повечето от елементите, необходими за една успешно работеща 

система на обществени консултации. Въпреки това тяхното провеждане е неефективно 

и причините за това са няколко. На първо място, липсва обвързваща правна уредба, 

която да наложи на всички лица, предлагащи проекти на нормативни актове и вземащи 

решения по регулиране задължително да провеждат обществени консултации. Лицата, 

отговарящи за провеждането на обществените консултации не са длъжни да отчитат 

получаването на становищата на гражданите и техните организации. Липсва и 

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

предвид мненията събрани в рамките на обществените консултации при своето 

окончателно решение. От тази гледна точка съществувалият в този период механизъм 

не е бил достатъчно открит, прозрачен и отчетен.  

Друг проблем на съществувалата система на обществени консултации до края 

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

им липсва планирането и структурирането на изследването. Публикуването на 

нормативни и ненормативни актове за обществени консултации не се прави по 
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предварителна програма или план, а е по-скоро спонтанно и хаотично. Липсва и 

социологическият инструмент. Обществените консултации не се провеждат чрез 

предварително подготвен документ за консултация, който да фиксира темата и 

параметрите на изследването. На Портала за обществени консултации на МС се 

публикува проекта на акт и с няколко изречения се обяснява какво налага неговото 

обсъждане и приемане, което понякога е твърде объркващо и неясно. На следващо 

място, у нас и до днес липсва общественото доверие в системата на консултациите в 

нормотворческия процес. Поради недостатъчната прозрачност и ефективност на 

провежданите до 2016 година от държавата обществени консултации, фирмите, 

гражданите и гражданските организации нямат чувството и очакването, че реално 

оказват някакво влияние върху съдържанието на нормативни актове, стратегически 

документи и други и в този смисъл нямат стимул за участие в тяхното обсъждане.  

В последните години преди приемането и влизането в сила на ЗНА от 2016 

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

българското общество все по-категорично изразява желанието си да играе активна 

роля в обсъждането на актуалните въпроси от дневния ред на държавата и нейното 

управление и да бъде реален коректив на публичната власт, включително като участва 

и влияе при вземането на едни от най-важните властнически решения, тези по 

регулиране. От друга страна, обществото не е достатъчно запознато със същността и 

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

Липсват достатъчно познания и информация относно консултациите като способ за 

оказване на влияние от гражданите при формулирането на основните национални и 

местни политики. Много често, в желанието си пряко да в повлияят на вземането на 

решения гражданите се ориентират към много по-неефективни, понякога лишени от 

реални шансове за успех методи за въздействие като създаване на различни 

неформални образувания, доброволни формации, групи в социалните мрежи, 

публични прояви, протести и други.  
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Първият от трите посочени дефицита при провеждането на обществените 

консултации в съвременния български нормотворчески процес, отнасящ се до липсата 

на ясна и обвързваща правна уредба, която да ги направи задължителни е решен с 

измененията на ЗНА от 2016 година. Той е основополагащ, без който не биха могли да 

се преодолеят и останалите проблеми. Те са основно свързани със създаването на 

една цялостна система за планирано, последователно и постоянно допитване до 

обществото относно бъдещите решения по регулиране, която да създаде и 

необходимото доверие в нея от обществото, че има смисъл то да участва в 

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

при вземането на решенията по регулиране. 

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

правило в неговата първа глава, съдържаща общите положения на закона е, че при 

изработването на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с 

гражданите и юридическите лица, в случаите и по начина посочени в закона. 

Изискването за провеждането на обществени консултации е предвидено в същата 

разпоредба, в която е уредено и общото задължение за извършване на предварителна 

оценка на въздействието. В този аспект българският закон следва добрия европейски 

модел на третиране на обществените консултации като интегрална част от механизма 

на ОВ, като система или инструментариум за консултиране със заинтересованите 

страни, който неизменно съпътства ОВ. Консултациите се провеждат паралелно като 

част от предварителната ОВ, което означава че започват преди изработването на 

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

изработване на нормативния акт, като законът изисква първият вариант на проект на 

такъв акт заедно с мотивите, съответно доклада към него и изготвената предварителна 

ОВ да бъдат обект на обществени консултации, преди внасянето на акта за издаване 

или приемане. 
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Тенденцията в ЕС днес е обществените консултации бавно и постепенно да се 

трансформират в консултации със заинтересованите страни. Това не означава 

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

Насоките за по-добро регулиране от 2015 година е запазено принципното изискване за 

максимално широки и достъпни за всички консултации. Но в същото време, очевиден 

е стремежът на ЕК, предвид търсения по-голям ефект и качество на резултатите от 

консултирането, за един по-внимателен и балансиран подбор на участниците, което 

неизбежно води до по-голяма целенасоченост и оттам отчасти ограниченост на 

консултативния процес, провеждан на ниво Съюз. 

Обратно на тази тенденция, у нас ЗНА урежда възможно най-широкия процес на 

обществени консултации, отворени за участие на всички граждани и юридически лица. 

Посочването на „гражданите и юридическите лица“ като двете целеви групи на 

обществените консултации следва да бъде тълкувано максимално разширително. Тази 

формулировка би могла да навежда на разбирането, че обществените консултации са 

открити за участие предимно на субекти на частното право, т.е. физически лица и 

юридически лица със стопанска или нестопанска цел, които не са част от публичната 

власт и които биха били засегнати или заинтересовани от дадена бъдеща мярка по 

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

са типичните засегнати или заинтересовани страни от даден нормативен акт. 

Консултациите са предимно насочени към тях като имат за предназначение да проучат 

какви са техните нагласи и виждания относно предлагания нормативен акт, как те биха 

го възприели и какви биха били техните реакции след като той бъде приет и стане част 

от действащото позитивно право. Крайната им цел е цялата събрана информация да 

достигне до властимащите и те да могат да я преценят преди да вземат своето 

окончателно решение, респективно да отразят получените мнения в своите решения. 

Не съществува, обаче каквото и да било основание субекти на публичното право като 

например органи на изпълнителната власт на централно и местно ниво, органи на 
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съдебната власт, както и отделни лица в своето служебно качество на държавни 

служители, длъжностни лица, експерти към дадена администрация или представители 

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

консултации. 

ЗНА от 2016 година урежда обществените консултации в нормотворчеството ни 

като процес, който е отворен и открит освен за всякакви субекти на частното и 

публичното право и за неформални образувания. Изводът относно възможността 

обединения от лица, групи по интереси, групи за натиск, групи в интернет и други 

подобни, които не са субекти на правото да участват в обществените консултации 

следва анализа на натрупаната от 2008 година насам практика на Портала за 

обществени консултации на МС, която сочи на трайна тенденция на разширяване и 

постигане на максимално широка допустимост до процеса по консултиране, 

включително на такива образувания. 

Смисълът на пълноценната обществена консултация е в нейния обхват да бъде 

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

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

бъдат подложени проблемът, наложил изработването на проекта на нормативен акт, 

целите които се поставят с този акт, различните потенциални варианти за разрешаване 

на проблема и техните въздействия, както и целият изминат път, по който се е стигнало 

до решението за интервенция именно чрез въпросната мярка по регулиране. В това е 

и смисълът на провеждането на обществените консултации в структуриран вид, 

включително чрез установен образец на консултационен документ, както е предвидено 

при извършването на цялостна предварителна ОВ, в рамките на МС (чл. 26 НОМИОВ). 

Едно от безспорните предимства на новата правна уредба на обществените 

консултации от 2016 година е техният удължен минимален срок от 14 на 30 дни. 

Краткият двуседмичен срок, в продължение на който проектите на нормативни актове 

трябваше да бъдат публикувани на сайта на ведомството на съставителя им е бил 
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повод за постоянна критика и е сочен като един от основните недостатъци на правната 

уредба в периода от 2007 до 2016 година и то не без основание. Първо, този минимален 

срок се е превърнал в срока – принцип. Много рядко съставителите на проекти на 

нормативни актове са прибягвали до определянето на по-дълъг срок например поради 

важността за обществото или очакванията за значителни въздействия от проекта на 

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

консултации, независимо от цялата формалност и до голяма степен безсмисленост на 

процедурата, преди измененията от 2016 година сочи, че 14-дневният срок е бил 

крайно недостатъчен. За общества като българското, на което му липсват 

дългогодишни демократични традиции и изградена култура за участие и влияние във 

вземането на публични решения, този период от време не е достигал на адресатите на 

регулирането и заинтересованите страни дори само да разберат, че се подготвя даден 

проект на нормативен акт, че за него е обявена публична консултация, а да не говорим 

за възможността да изградят и изразят своята позиция по него.  

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

обществените консултации е призван да доведе до отстраняване на горните 

недостатъци. Един от рисковете, който съществува още при въвеждането на този 

удължен срок е този от неговото заобикаляне под предлог, че са налице изключителни 

случаи, които налагат намаляване на срока до 14 дни. Това се дължи на факта, че ЗНА 

не посочва какво следва да се има предвид под „изключителни случаи“, като 

едновременно с това изисква единствено изрично посочване на причините за по-

краткия срок без да съдържа гаранции против злоупотреба с предвиденото изключение 

от правилото. Под изключителни случаи следва да се разбират най-вече форсмажорни 

обстоятелства като природни бедствия, аварии, война, терористичен акт и други. Не би 

следвало като такива да се квалифицират субективни възприятия например на група 

народни представители, обществени нагласи например на определен кръг от граждани 

или лица от даден сектор или сфера на обществения живот и дори по-обхватни 
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обществени мнения или вълни като масови недоволства, очаквания или желания за 

промяна, които да формират убеждения за необходимост от спешна законодателна 

реакция.  

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

консултации в мотивите, съответно докладите към законопроектите не следва да се 

разбира, че ЗНА изисква простото изреждане на списъка на фактите или факторите, 

наложили това. От тези съставители следва да се изисква детайлно описание и 

позоваване на конкретни обективно обосновани обстоятелства, накарали ги да считат, 

че е налице изключителен случай. В това е смисълът на законовото изискване за 

„изрично“ посочване на причините. В случаите, когато представената от съставителя в 

мотивите към проекта на нормативен акт обосновка не е достатъчна и посочените от 

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

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

на разпоредбите на ЗНА да остави без разглеждане акта и да го върне за провеждане 

на консултация за пълния минимален 30-дневен срок с довода, че не е било налице 

основание за прилагане на по-краткия срок.  

Най-съществената критика към съществувалата преди измененията от 2016 

година система на обществените консултации по ЗНА е тяхната до голяма 

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

какво се случва с приносите на участниците. От нея възникваха редица въпроси без 

възможност за реални отговори като длъжни ли са компетентните органи да вземат 

предвид предложенията и становищата от консултациите в своите решения, от една 

страна, и каква изобщо е мотивацията на заинтересованите страни да си губят времето 

да участват в консултации, от друга, след като нямат представа дали техните мнения 

биха били прочетени и още по-малко отразени от властимащите. С измененията от 

2016 година, в закона беше изрично предвидено задължението след приключването на 

обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния 
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акт, съставителят на проекта да публикува на интернет страницата на съответната 

институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите 

предложения (чл. 26, ал. 5). Тази нова разпоредба постави края на безсмислеността на 

българските обществени консултации. Тя, преди всичко, добави към откритостта на 

нормотворческия процес, отчетност и отговорност на властимащите пред обществото. 

Отчетността се изразява в изискването за публикуване в интернет на справка, 

съдържаща всички приноси, събрани по време на консултацията. Това означава 

предоставяне на възможност на всеки участник в консултацията да провери дали 

неговото становище е било надлежно получено и включено в общия списък на 

приносите. Отговорността се свързва със задължението съставителят или 

компетентният да приеме нормативния акт орган да посочи в справката кои приноси са 

били взети предвид и отразени в окончателния вариант на предложението и кои са 

били отхвърлени.  

От момента на публикуването на справката за цялото общество става видимо 

кои са лицата, участвали в консултацията, какви са техните интереси, чии приноси са 

приети и чии – отхвърлени. За последните, законът изисква обосновка защо не са 

приети от съставителя или от решаващия орган. По аргумент за противното, приети се 

считат приносите, за които в справката липсва обосновка относно тяхното отхвърляне. 

Това означава, че те са били взети предвид от властимащите и са били отразени по 

някакъв начин в новия вариант на проекта на нормативния акт. Що се отнася до 

неприетите приноси, властимащите са длъжни да дадат своите аргументи защо дадено 

предложение не е било възприето от тях, което повишава тяхната отчетност пред 

заинтересованите страни и обществото и тяхната отговорност при вземането на 

решения по регулиране. 

От гледна точка на адресатите, засегнатите и заинтересованите страни от една 

бъдеща мярка за регулиране, тази усъвършенствана система за провеждане на 

обществени консултации в структуриран вид осмисля тяхното участие в този процес, 
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защото осигурява възможността за даване на обратна връзка относно приносите и 

допринася за повишаване на отчетността и отговорността на съставителите и лицата 

вземащи решенията. Когато заинтересованите от регулирането лица започнат да 

виждат своите приноси взети предвид от органите, вземащи решенията, както и 

направени достояние за цялото общество, те започват да намират смисъл в своето 

участие в обществените консултации. Преди всичко с него те демонстрират своята 

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

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

мнение и позиция в консултацията, които осъзнават, че ще бъдат публично оповестени, 

което означава по-голяма отговорност и стремеж към по-добри качество и съдържание. 

Участниците в една обществена консултация поначало имат една водеща 

крайна цел да окажат пряко влияние върху окончателното решение чрез своя принос, 

което като процес е видимо за цялото общество. От тази гледна точка колкото по-

издържано, обосновано и представително е тяхното предложение или становище, 

толкова по-големи шансове то би имало да промени решението в желаната от тях 

посока. Много често, участниците в една обществена консултация са представителни 

организации или икономически оператори с безспорен, утвърден и дългогодишно 

заявен интерес в дадена сфера или сектор, в която осъществяват дейността си. В този 

смисъл, давайки своя принос те се стремят по възможно най-ефективния начин да 

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

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

допълнителни данни, отнасящи се до областта на обсъжданата мярка или политика, 

да изготвят социологически или аналитични изследвания, да представят проучвания 

сред своите членове, заинтересовани групи или сектори, да посочат добри и лоши 

практики и т.н., с което да обогатят доказателствената маса, която е основа за 

извършването на ОВ и за вземането на окончателните решенията на властимащите. 

Всичко това чрез обществените консултации придобива широка публичност като по 
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този начин обществото получава възможността да се запознае и да проследи целия 

процес, довел до избора на едно или друго решение на регулиране.  

От гледна точка на властимащите и лицата, компетентни да вземат решенията, 

обществените консултации са една своеобразна платформа за публичен диалог и 

получаване на мнения, данни и доказателства. Чрез тях се създава необорима 

презумпция за отчетност, отговорност и публичност на вземаните решения по 

регулиране. Съставителите на проекти на нормативни актове, съответно 

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

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

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

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

повлияят максимално върху окончателното решение в защита на своите или 

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

чисто субективни доводи и виждания до емпирични данни, обективно обосновани 

факти, научна експертиза, проучвания, анализи, изследвания и всякакви други.  

Във всичко това се състои и смисълът на обществените консултации, 

провеждани в структуриран вид като една самоподсилваща се система. Колкото повече 

адресатите на регулирането, потенциални засегнати и заинтересовани страни от него 

могат да оказват влияние върху вземането на решения, толкова повече се засилва 

тяхното желание да участват в обществените консултации и да дават по-сериозни и 

качествени приноси. Колкото по-чести и по-широки консултации провеждат 

властимащите, толкова по-публични, отчетни и отговорни биха били техните решения. 

Тези решения биха били и по-качествени, защото ще могат да разчитат на все по-

издържани и съдържателни приноси от участниците, включително безвъзмездно 

предоставени социологически проучвания, научна експертиза, анализи, изследвания и 

всякакви други данни от състезаващите се за влияние върху решенията по регулиране 

заинтересовани страни. Обществото, като крайният бенефициер на резултатите от 
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обществените консултации получава възможност да наблюдава и проследява цялата 

процедура на консултиране и вземане на решения. То може да се ползва от ефектите 

на един по-демократичен и публичен процес на вземане на решения, то получава 

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

за по-добро регулиране и по-добро правоприлагане. 

Правната уредба на обществените консултации по ЗНА завършва с разпоредба, 

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

изпълнителната власт, публикуването на справката за получените приноси се 

извършва едновременно и на Портала за обществени консултации. Безспорно е, че 

законовото задължение за провеждане на обществени консултации важи за всеки 

съставител на проекти на нормативни актове. Законът обаче не дава отговор на 

въпроса какво се случва, когато съставителят не е орган на изпълнителната власт, а 

принадлежи към законодателната власт например група народни представители, 

отделен народен представител, сътрудници, консултанти, експерти или други лица, 

наети от депутати за изготвянето на проект на нормативен акт. Правилникът за 

организацията и дейността на Народното събрание не само, че не съдържа уредба на 

подобна хипотеза, но и изрично е изключил изискването към законопроектите, внасяни 

от народни представители да бъде прилагана и справката за приносите, от 

проведените консултации, каквото задължение е предвидено за тези, внасяни от МС. 

Оттук би следвало веднага да се направи изводът, че провеждането на обществени 

консултации не е задължително за проекти на нормативни актове, съставяни и внасяни 

от народни представители. Той обаче пряко противоречи на ЗНА, защото 

задължението за тяхното провеждане е уредено общо и важи за всеки съставител на 

проекти на нормативни актове. Законът, предвиждайки това императивно задължение, 

не прави разграничение между различните субекти с право на законодателна 

инициатива, които биха били съставители или съответно възложители на съставители 
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на проекти на нормативни актове, а въвежда единен режим, валиден за всеки 

съставител. По тази причина този извод следва да бъде отхвърлен като неправилен. 
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V. Анализ на процеса по формиране и изпълнение на младежки политики 

1. Практика в България 

Анализът на процесите по формиране и изпълнение на младежки политики в 

България включва преглед на национално и местно ниво. На национално ниво, е 

извършен анализ на съществуващия процес по формиране на младежки политики, 

осъществяван от Министерството на младежта и спорта чрез Националната стратегия 

за младежка. На местно ниво, е извършен анализ на практиката в община Костинброд 

при изпълнението на Общински годишен план за младежта. 

1.1. На национално ниво 

Прегледът на практиката по формиране и изпълнение на младежки политики в 

България, че действащото законодателство е предвидило всички необходими мерки, в 

т.ч. и финансови, за насърчаване на активното гражданско участие при формиране на 

младежки политики.  

Формирането и изпълнението на младежки политики на национално ниво се 

извършва от Министерството на младежта и спорта, чрез изготвянето на дългосрочни 

стратегии. 

Със приемането на Закона за младежта, изготвен от Министерството на 

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

31 от 20 април 2012 г.), беше създадена законова уредба на обществените отношения 

в областта на младежта, свързани с осигуряване на благоприятни условия за 

пълноценно личностно развитие, участие на младите в обществения и икономическия 

живот и приобщаването им в процеса на управление на местно, областно и национално 

ниво. Тези стратегически действия представляват логично и необходимо продължение 

на динамичното развитие на обществените и институционални нагласи, политики и 

приоритети по отношение на младежкия сектор в страната. 

Най-важният стратегически документи за формиране и изпълнение на младежки 

политики, актуален към момента, е Националната стратегия за младежка 2012 – 2020. 
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С нея се определят целевите групи, стратегическите цели, проритети и задачи за 

периода на действие на стратегията. 

В изпълнение на чл. 4., ал. 3 на Закона за младежта, Министерският съвет внася 

за приемане в Народното събрание проект на Национална стратегия за младежта с цел 

гарантиране на устойчивост на националната политика за младежта. 

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

изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика 

в България, основана на многосекторния подход, междусекторното сътрудничество и 

съвместното управление с младите хора на национално , регионално , областно , 

общинско ниво. Основната целева група на стратегията са младите хора на възраст от 

15 до 29 години, съобразно международните и европейските стандарти за работа с 

младежта.  

При изготвянето на актуалната национална стратегия за периода 2012 - 2020, са 

организирани публични консултации с участието на над 900 млади хора, представители 

на младежки организации, общини, държавни и областни администрации. 

Участниците в публичните консултации са отправили над 250 писмени 

предложения за целевите групи, страгическите цели, приоритети и задачи на 

националната стратегия. При изготвянето на стратегияга, се провежда и анкетно 

проучване по проекта на Националната стратегия, като при последната стратегия са 

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

В резулта, дефинираните стратегически цели се оценяват като изключително 

важни и се подкрепят от младите хора. 

Сред стратегическите цели на Националната стратегия за младежта 2012 - 2020, 

се откроява Стратегическа цел 6 „Повишаване на гражданската активност“. Тя се 

фокусира върху осигуряването на възможности за пълноценно участие на младите 

хора в гражданския живот и приобщаването им към основните демократични ценности 

и стандарти. 
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Изпълнението на приоритетите на Националната стратегия за младежта, се 

осъществява чрез Националната програма за младежта 2016 – 2020, актуална към 

момента.Сред стратегическите цели на програмата, е развитие на доброволчеството 

сред младите хора като движеща сила за гражданско самосъзнание. В стратегията от 

друга страна се специално внимание на ролята на младежките организации, 

младежките съвети и общините в този процес. 

Младежките организации осигуряват младежко участие и представителство при 

формулирането и изпълнението на политиките за младежта. Младежките организации 

работят в тясно сътрудничество с централните, регионални и местни органи.  

Младежките съвети координират интересите на младите хора в различни 

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

политика, неформално обучение, свободно време и развитие на местните общности, 

чрез: ¾ участие във формирането, осъществяването и оценката на младежка политика; 

¾ застъпнически кампании;  ¾ международното младежко общуване; ¾ 

сътрудничество с общинските и държавните органи и администрация. Необходимо е 

да се гарантира представителност, публичност и отчетност в дейността на младежките 

съвети.  

Съгласно стратегията, активността на кметовете и общинските съвети в 

изпълнение на Националната стратегия за младежта осигурява по-висока степен на 

отзивчивост към нуждите на младите хора и съответствие с приципите на Европейската 

харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите. По-долу, в т. 

2.2 е подробно изследвана практиката на местно ниво, чрез представената 

съществуавща практика в Община Костинброд, партньор по проекта. Кметовете на 

общини осигуряват отчетност, публичност и прозрачност на общинските политики за 

развитие на младежта. Общинските съвети и кметовете на общините си сътрудничат с 

териториалните структури на централни държавни органи и гарантират участието на 
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младите хора при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики 

за развитие на младежта. 

1.2. На местно ниво 

Партньорът по проекта, Община Костинброд е предоставил съществуващата 

практика на процеса по формиране, изпълнение и мониторинг при провеждане на 

младежките политики.  

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

началото на годината общинска администрация Костинброд подготвя и утвърждава 

Общински годишен план за младежта за текущата година. Този Общинския годишен 

план се разработва в изпълнение на : 

 Закона за младежта; 

 Националната стратегия за младежта 2010-2020; 

 Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 

2014-2020. 

Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за 

младите хора и възможностите на отговорните институции за нейното реализиране.  

Годишния общински план за младежта съдържа: 

1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Костинброд; 

2. Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за 

младежта и мерки за постигането й; 

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

Националната стратегия за младежта; 

4. Изпълнение на схемата за Европейска гаранция за младежта 2014-2020 г. на 

общинско ниво. 

5. Организация и координация на дейностите; 

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



  
 
 

Проект „Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по 
формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-
2.009-0205-C-01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 
www.eufunds.bg 

41 / 85 
 

младежта, 

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

Направеният Анализ на предизвикателствата пред младежта в община 

Костинброд обхваща голяма част от основните проблеми пред младите хора, като 

например: 

 Заетост и безработица; 

 Професионално ориентиране и реализация и кариерно развитие; 

 Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на 

 младите хора; 

 Здравословен начин на живот; 

 Самонаемане и предприемачество. 

В Годишния общински план за младежта има посочени приоритетни и 

специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта и са набелязани 

мерки за тяхното изпълнение а в т.5 са описани дейностите и организациите които имат 

ангажимент за изпълнението на мерките за постигане на определените приоритетни и 

специфични цели. 

Младежите на възраст 15-29 г. са целева група на политиката по насърчаване на 

заетостта съгласно националното законодателство. 

В Годишния общински план за младежта има точка която посочва 

предизвикателствата пред младежта от общината както и причините за проблемите за 

ниската заетост и младежка безработица които могат да се обединят в няколко 

аспекта: 

 дисбаланс между реалното търсене на пазара на труда и младежите с 

 определено професионално направление; 

 занижено равнище на професионална квалификация, дължащо се на 

слаба практическа подготовка и ниска информираност; 
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 слабо търсена или неточна професионална ориентация; 

 липсата на трудов опит, който е основен фактор за всеки работодател при 

 подбор на кадри; 

 демотивация от предлаганото заплащане при несъобразяване или 

пренебрегване на дадената квалификация и др. 

Ключов фактор, предопределящ младежката безработица е степента на 

придобитото образование. Липсата па квалификация прави младите хора 

неконкурентноспособни на пазара на труда и е основен фактор за високата 

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

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

без специалност и професия. 

За справяне с проблема за заетостта и безработицата сред младите хора е 

създадена междуведомствена група между община Костинброд и Бюро по труда за 

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

териториалната мобилност и др., насочени към младежите, в контекста на ОП РЧР 

2014- 2020 г. 

Изпълнението на схемата за Гаранция за младежите на общинско ниво  

община Костинброд ще се реализира поетапно. 

В нея е предвиден на всеки регистриран безработен младеж в бюрото по труда 

да бъде изготвен индивидуален план за действие. 

Предвидено е приоритетно да се финансира обучение и заетост на младежи до 

25 г. с основно и по-ниско образование. 

В Годишния план е заложено използване на информация, предоставена от 

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

образователна степен или следващ клас на образование от трудовите посредници, 

относно предоставяните услуги от бюрото по труда. 
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Изпълнението на националната гаранция за младежта е предвидено да се 

изпълни с мерки и програми финансирани със средства от държавния бюджет. 

За изпълнение на целите заложени в Европейската и Националната гаранция 

за младежта  общината използва партньорски подход който се изразява в следните 

дейности: 

 Провеждане на информационна кампания за целите и същността на 

 Националната гаранция за младежта; 

 Предоставяне на информация от МОН и МТСП относно младежите, 

 преждевременно напуснали и рано отпадналите от образователната 

система; 

 Подкрепа от НСОРБ, посредством местата власт, за идентифициране на 

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

никога не са посещавали училище; 

 С участието на Министерството на младежта и спорта да се 

идентифицират нестопански организации, които реализират младежки дейности и 

услуги; 

 Работа с родителите на младежите - консултации, подкрепа, 

индивидуално ориентиране; 

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

заложени да бъдат извършени  в посока професионално ориентиране и реализация 

на младежи са от общообразователните и професионални училища на територията на 

община Костинброд са в посока: 

 Изграждане, поддържане и развиване на информационна система по 

професионално ориентиране и кариерно развитие; 

 Организиране и провеждане на дейности по професионално ориентиране 

и кариерно развитие на деца в детските градини, ученици, кандидат-студенти, учители, 

родители и граждани. 
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 Осъществяване на организационно-методическа подготовка в училищата 

по проблемите на професионалното ориентиране и кариерното развитие на учениците; 

 Набират, обработват и разпространяват информация и данни за 

развитието на образованието, на пазара на труда и икономиката в общината, за 

условията и реда запродължаване на образованието в средни и висши училища; 

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

отговорност при своето образование и професионално самоопределяне; 

 Поддържат връзки и взаимоотношения с институции и структурни звена, 

имащи отношение по въпросите на професионалното ориентиране и кариерното 

развитие. 

Община Костинброд прави опити да разширява и задълбочава 

сътрудничеството между училищата в общината и структурите на висшите училища. 

В изпълнение на дейностите в посока професионално ориентиране и реализация 

на младежите заложени в Общински годишен план за младежта за 2019 е предвидено 

активно сътрудничество между Бюро по труда, училищата на територията на 

общината, МОН и община Костинброд. 

За развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на 

младите хора на територията на общината са създадени условия за тяхната 

реализация. 

Подкрепата от страна на общината за развитието на таланта, творческите 

умения и културно изразяване на младите хора се изразява във логистична и 

финансова подкрепа за участия на читалища в различни фолклорни национални и 

международни фестивали. 

Общината оказва подкрепа и на детски и младежки танцови състави за участия 

в международни и национални фестивали. 

Община Костинброд провежда активна политика за здравословен начин на 

живот. На територията на Община град Костинброд има сформирани спортни клубове 
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по различните видове спорт които се подкрепят активно от общинското ръководство 

при провеждане на тяхната дейност. 

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

младежите общината съвместно с Дирекция „Профилактика на болестите и промоция 

на здравето” към Регионална здравна инспекция - София област реализират 

дейностите си на базата на Националната здравна стратегия „По-добро здраве за по-

добро бъдеще на България”. 

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

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

средства на младежите за създаване на микропредприятия за стартиране на собствен 

бизнес. За подобряване на тенденцията за липса на инициативност за развитие в 

младежите общината съвместно с Бюро по труда провеждат информационни кампании 

за възможностите чрез Национален план за действие по заетостта, по програми и 

мерки за създаване на микропредприятия на безработните младежи. Друга политика 

провеждана от общината в тази посока е чрез Национален план за действие по 

заетостта, по програми и мерки  насърчаване на работодателите да разкриват 

работни места и да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст, вкл. с трайни 

увреждания, младежи от социалните заведения и др. на пълна или непълно работно 

време. 

В Годишния общински план за младежта има разработени конкретни дейности 

за включване на младежите в провежданите политики от страна на общината с 

посочени срокове и ангажирани организации за тяхното провеждане. Така например в 

плана за изпълнение на „Проучване на потребностите, ,интересите и желанията на 

младите хора“ е посочено че се осъществява под форма на информационни кампании 

от страна на експерти от общината. Практиката от извършеното проучване на добри 

практики в 5 държави от ЕС-15 показва ,че това е остарял начин за провеждане на 

младежки политики. 
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Същото е положението и с останалите дейности заложени в плана за 

провеждане на младежки политики като:  

 Целогодишни кампании по превенция на риска от ХИВ/СПИН, 

тютюнопушене, алкохол, наркотици и др. сред младежите; 

 Провеждане на спортни прояви под надслов „Живей чисто”; 

 Организиране на различни конкурси и дейности за младежи/ученици; 

 Подпомагане на младежки инициативи свързани с отбелязването 

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

фланелка“. 

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

в неравностойно положение в художествената самодейност и спорт; 

 Подкрепа желанията и възможностите за участие в общински, регионални, 

национални, международни прояви, конкурси, фестивали и други мероприятия; 

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

и участие в АнтиСПИН кампания 2019 година; 

 „Да почистим Костинброд заедно!”- отбелязване и организирано 

почистване на обществени места в гр.Костинброд от младежи; 

 Организиране и провеждане на кръгли маси с деца и младежи от 

общината. 
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2. Практики от ЕС  

Освен текущото състояние на обществените консултации в България, настоящият 

анализ се основава и на добрата европейска практика в развитите демократични 

общества, подробно проучена в рамките на Дейност 1 „Проучване на добри практики 

в 5 държави от ЕС-15“ от услугата с предмет: „Изготвяне на Анализ на процеса на 

провеждане на обществени консултации свързани с формирането, изпълнението и 

мониторинга на младежки политики чрез проучване на добри практики в 5 държави 

от ЕС-15“. 

2.1. Австрия 

2.1.1. Австрийски Младежки Съвет 

Както беше посочено в мотивацията при избора на Австрия, страната се 

отличава с високи показатели за участието на гражданското общество при вземането 

на политически решения. Австрия отделя съществено внимание на активното 

включване на младите хора в цялостния обществено-политически живот на страната. 

В страната функционира Австрийския Младежки съвет (Bundes-Jugendvertretung 

- BJV), които съществуват с приемането на Федералния закон за младежко 

представителство (Bundes-Jugendvertretungsgesetz) през 2001 г. С приемането му са 

изцяло актуализирани определенията за младежта на федерално равнище.  

Към днешна дата Австрийският национален младежки съвет е легитимен 

представител на деца и младежи в Австрия, като подкрепя правата и интересите на 

младежите. В целевата група на съвета попадат приблизително 3 милиона души, 

ненавършили 30-годишна възраст. В редиците на обединението членуват младежи с 

много широк спектър и профил на интереси, включително от политически партии, 

църковни обединения на различни религиозни деноминации до представители на 

младежките групи, които не са заети с образование, работа или обучение (NEET). 

Представени са още етническите групи и малцинства в страната, а така също и 

младежите от селските региони чрез младежки консултативни комитети. Постигнатата 
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голяма младежка представителност сред членовете на съвета гарантира, че 

интересите на младите хора са представени на много широка основа.  

На организационно ниво съветите развиват дейността си като социален 

партньор на младежите в страната, като по този начин получават легитимност да 

участват в политическите преговори и дискусии от името на младите хора. Голямата 

членска маса на съвета го превръща и в активен член на Европейския младежки 

форум. За да си гарантира представителност и пълна легитимация, като официален 

представител на младежта, към младежкият съвет може да се присъедини всяка 

младежка организация, която отговаря на критериите заложени в организационния 

устав. Следвайки устава си, поне веднъж годишно се провеждат пленарни асамблеи с 

участието на всички легитимни членове на съвета. В хода на годишното събрание се 

избират и ръководните органи на организацията, в т.ч. и четиримата председатели. 

Оперативно организацията се управлява от управителен съвет, който се състои 

от четиримата председатели и до осем други члена от различни младежки 

организации. Допълнително, има председател на управителния съв,т който има 

консултативен глас и е ангажиран на пълно работно време. Съгласно устава на 

организацията, никой от членовете на управителния съвет не трябва да е преминал 

тридесет годишна възраст. За постигането на по-голяма оперативност на отделните 

звена, управителният съвет заседава най-малко 8 пъти годишно, като има мандат за 

максимум две години и дейността му съвпада с избора на ново ръководство. 

Дейността на съвета се приема добре и на регионално ниво. В някои от 

федералните щати съществуват младежки съвети, които консултират и съветват 

регионалните правителства и отговорните за младежките политики и прилагането им 

младежките отдели и експерти. Политическите лидери на всеки от федералните щати 

решават дали консултацията със съветите да е задължителна в хода на приемането 

на конкретни политически действия. Въпреки това, регионалните съвети за младежта 

успешно функционират в седем от девет федерални провинции - Бургенланд, Долна 
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Австрия, Залцбург, Щирия, Горна Австрия, Виена и Форарлберг. Местните съвети се 

състоят от представители на съответните младежки организации, като офисите им 

могат да бъдат ситуирани в малки, средни или големи населени места. За да покрива 

своите финансови нужди и да развива дейността си националният младежки съвет 

разчита на собствени приходи членски внос, държавна субсидия и дарения от 

физически или юридически лица. 

Следвайки своите вътрешни правила и вменените му от общото събрание 

отговорности, националният младежки съвет развива сътрудничество, съюзи и проекти 

в подкрепа на младите хора и работи в следните значими за младежта области: 

Фигура 1: Области на младежки политики в Австрия 
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2.1.2. Онлайн анкети за младежки политики 

Федералния закон за младежко представителство (Bundes-

Jugendvertretungsgesetz) осигурява и възможност за разработването на Австрийския 

Младежки Портал (Österreichische Jugendportal) - www.jugendportal.at. 

Порталът се използва като платформа за различни онлайн анкетни проучвания 

сред младежите по важни теми. В платформата има специална секция за текущи 

анкети 2 , като резултатите от тях се публикуват и впоследствие се приемат в 

Австрийската Младежка Стратегия (Österreichische Jugendstrategie).  

Във всяка анкета участват между 300 и 500 младежи, като провеждането им е 

само онлайн. Във връзка с осигуряването на структурен диалог в рамките на 

Европейската Младежка Стратегия, на платформата регулярно се обявяват анкети по 

различни теми, залегнали както в Европейската, така и в Австрийската Младежки 

Стратегии. 

Най-често, младежите биват допитвани по темите за образование, работа или 

здравеопазване. Директното включване на резултатите в младежката стратегия, 

насърчава участието на младежите. Отчитането на мнението на младите е важно за 

тях от гледна точка на доверието, което изграждат към институциите и процесите на 

демократично взимане на решения. Младежката стратегия се приема и изпълнява от 

Министерството на икономиката, семейството и младежта (Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend – BMWFJ), която е отговорната институция за 

формирането на младежките политики. 

При създаването на анкетите се задават ясни и последователни въпроси по 

дадената тема, които да не отнемат повече от 15 минути. Целевата група са младежи 

до 30-годишна възраст. Изграденото доверие е причина много младежки организации, 

спортни клубове и други организации с фокус младежка политика, да се обръщат към 

младежкия портал. По този начин се дава възможност да бъдат поставяни както 

                                                            
2 https://www.jugendportal./tags/befragung  
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актуални теми от младежкия живот, така и да бъдат формулирани компенетнтни 

възможности за отговор на анкетите. Така се гарантират, че промяната ще доведе до 

необходимото подобряване в живота на младите и има полза от активността на 

младежите. 

Провеждането на онлайн анкетите е изключително ефективен начин, по който 

може да се достигне до мнението на младите хора, при желание и воля от страна на 

институциите. От една страна, при наличие на функциониращ уебсайт, не са 

необходими допълнителни инвестиции за създаването на анкетни запитвания. От 

друга страна, онлайн комуникацията е предпочитана от младите хора и това създава 

предпоставки за по-активно участие от тяхна страна. 

 

2.2. Великобритания 

2.2.1. Младежки Парламент на Обединеното Кралство 

Отличен пример за младежко включване и активно гражданство на 

общоевропейско ниво е ролята и дейността на Младежкия парламент на Обединеното 

кралство (UKYP).  

Началото на Младежкият парламент на Обединеното кралство (МПОК) е 

поставено в Камарата на общините през юли 1999 г. Инициативата е на национално 

ниво и се ръководи от Британския младежки съвет (БМС). Всеки млад човек на възраст 

11-18 години може да се кандидатира на избори за депутат на младежкия парламент 

(MYP). Избирателните райони съответстват на местните власти, като всеки от тях е 

представен от минимум 1 депутат в парламента. Броят на депутатите във всеки 

избирателен район зависи от броя на младите хора в съответната област, като общия 

им брой е над 364. Мандатът на депутатите е 1 година или до навършване на 19-

годишна възраст. Всяка година се провежда Годишно заседание на Младежкия 

парламент на Великобритания, по време на който се дава гласност на младите хора. 

Изразените мнения и отправените препоръки по време на заседанието, се отправят до 
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съответната местна или регионална власт, до централната власт, доставчиците на 

услуги за млади хора, агенции, организации и всички заинтересовани страни. 

Формата, под която младежкия парламент си взаимодейства с държавата, е чрез 

провеждане на заседания и срещи. Тези заседания могат да бъдат с Камарата на 

общините, срещи с религиозни деноминации, министри, представители на опозицията 

и др. Провеждането на тези заседания и срещи са част от годишната програма на 

младежкия парламент, включваща различни дейности, събития, кампании и проекти 

през годината. 

Най-важното събитие е годишния дебат в Камарата на общините, по време на 

който младежките депутати обсъждат пет въпроса. Темите, които биват поставяни пред 

народните представители от младежите, се избират след гласуване на младежи от 

цялата страна. Кампанията на гласуването е наречена „Make Your Mark“, като освен за 

5-те въпроса пред депутатите, се гласува и за два приоритетни въпроси за следващата 

година. Подобно изследваните практики на Националния Младежки Съвет на 

Ирландия (т.2.3.2 от настоящия раздел), намаляване на възрастовия праг за гласуване 

е сред приоритетните кампании. 

Инициативата е наречена „Младежки глас“ и за нея Британския младежки съвет 

има осигурено финансиране до 2020 г. Финансирането се осигурява от министъра на 

гражданското общество, а членовете на младежия парламент получават и 

допълнително финансиране от бюджетите на местните власти.  

На местно ниво, се създават различни младежки консултативни съвети, които 

представляват младите хора пред местните власти по различни теми. Това е възможно 

основно с подкрепата на местната власт, които освен осигуреното финансиране на 

избрания младежки представител, дават възможност за вземане на отношение по 

различни въпроси. Създават се и различни групи, които да показват на младежите как 

изглежда управлението в институциите, без да са реални органи – например група на 

младите кметове, на младите инспектори и др. Изборите за младежки представител 
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също се организират от местните власти, обикновено след първата година от местните 

избори.  

Младежкият парламент си взаимодейства различни институции, като 

Националният Съюз на студентите (НСС), Съюза на учениците, Британския Младежки 

Съвет и други организации. НСС е конфедерация от около 600 студентски съюза, която 

възлиза на повече от 95% от всички висши и съюзи за продължаващо образование в 

Обединеното кралство. Представлява интересите на повече от седем милиона 

студенти, а високият дял дава възможност на съюза да участва в разработването на 

политики в пет области: продължаващо образование, висше образование, повишаване 

на благосъстоянието, развитие на съюза и гражданско общество. Учениците в страната 

също имат национален съвет, които представят своите виждания и повдигат въпроси 

пред ръководството и управителите на училищата. Британският младежки съвет пък 

работи за включването на младите хора във властта и за насърчаване на техните 

интереси на местно, национално, европейско и международно ниво. По този начин, се 

повишава активността на младите хора във всички възрастови и образователни групи 

– от учениците до студентите. 

2.2.2. Проект „Моето общество“ 

Както беше посочено в мотивацията при избора на Великобритания, страната има 

дългогодишен опит в обществените обсъждания между гражданите и институциите. 

Принципите на общностното право са дълбоко залегнали във Великобритания, а с 

развитието на технологиите възможностите се увеличават. 

Още през 1996 г. е създадена благотворителната организация Гражданска 

електронна демокрация на Великобритания UKCOD (UK Citizens Online Democracy). 

През 2003 г. започват различни кампании, които да свържат максимално членовете на 

парламента с гражданите. Първата е „Изпрати факс на твоя депутат“ (Fax Your MP), 

последвана от „Пиши им“ (Write To Them), „Оправи ми улицата“ (FixMyStreet) и много 

други, които стават част от проекта “Моето общество“ (mySociety), който функционира 

и се развива до днес. Фокусът на проекта е създаване на онлайн демократични 
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инструменти и осигуряване на тяхната широка достъпност в цялата страна. Тези 

инструменти и кампании се осигуряват на гражданите чрез специално създадени 

онлайн платформи. 

Най-популярната кампания към момента е „Те работят за теб“ (TheyWorkForYou), 

която стартира през 2006 г. Сайтът от една страна представлява платформа за 

комуникация между избирателите и техните представители във всички парламенти от 

Обединеното Кралство – парламента в Уестминстър, Шотландския парламент, 

Националната асамблея на Уелс и Асамблеята на Северна Ирландия. От друга, дава 

възможност на избирателите върху пълен мониторинг на подкрепените политики от 

техния избран представител. Това повишава информираността на гражданите по 

демократичните и политическите процеси в страната, както и активността им при 

вземането на решения. 

Важен аспект при разработката на платформите в рамките на проекта “Моето 

общество“ е техния отворен код. Също така, информацията в тях се събира от 

официалните източници, което насочва допълнително гражданското внимание към 

политическите процеси и вземането на решения. Изследваната практиката е доказала 

своята ефективност, като дори е копирана от други държави. Изследваната платформа 

за обществени консултации по проект „Среда за електронно участие“ (т.2.5.2 от 

настоящия раздел), е взаимствана именно от кампанията „Те работят за теб“. 

Отвореният код на проекта „Моето общество“ пък е успешно взаимстван в страни със 

сходна правна система, като Нова Зеландия и Австралия. 

Платформата взаимодейства с правителството на база сключени споразумения, 

като лиценз за информацията от сайта парламента (защитена с авторски права). От 

своя страна, платформата изпраща известия по e-mail до гражданите, когато техния 

народен представител е направил изказване. Това засилва мотивацията на народните 

представители да представят информация за изпълнените очаквания на гражданите.  
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Проучванията показват, че 78% от гражданите не знаят кой е техния народен 

представител. Платформата „Пиши им“ (Write To Them) им позволява да проверят кой 

е техния избранник, като е необходимо да въведат единствено пощенски код. След 

това, гражданите могат да изпратят e-mail до своя народен представител, в който да 

представят възгледи за развитие на избирателния регион, предложения за промени, 

или просто да поискат обяснение за неспазени предизборни обещания. 

Проектът „Моето общество“ е пример за използване на комплекс от инструменти 

за повишаване на гражданското участие в политическите процеси. В резултат, се 

увеличава тяхната активност при вземането на важни решения, а от високото ниво на 

представителност допринася за общественото благоденствие.  

2.3. Ирландия 

2.3.1. Младежки консултации за следучилищни политики 

Както беше посочено в мотивацията при избора на Ирландия, страната се 

отличава с най-високите нива на политическа култура и граждански права. Постигането 

на тези резултати става чрез различни държавни политики, една от които е 

възпитанието в гражданско участие на младежите и дори децата. 

Първата проучена добра практика е на Департамента за деца и младежки работи 

– DCYA (Department of Children and Youth Affairs). Департаментът е със статут на 

министерство, създаден още през 1956 г. като Депатрамент Гелтахти, а в настоящия 

си вид съществува от 2011 г. През януари 2015 г. е създадена междуведомствена 

работна група за Инвестиции в образованието на младежи в ранна детска и училищна 

възраст (Future Investment in Early Years and School-Age Care and Education). Целта е 

да бъдат идентифицирани и оценени политиките и бъдещите възможности за 

повишаване на качеството и достъпността на образователните услуги за целевите 

групи. 

За осъществяване на целите, работната група започва провеждането на 

обществени дебати с представители на образователните институции и широката 

общественост. Същевременно е приета Национална стратегия за участието на 
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младежите и децата в процеса на взимане на решения 2015 – 2020 (National Strategy 

on Children and Young People’s Participation in Decision-Making, 2015–2020). Това дава 

възможност на Департамента за деца и младежки работи да предложи да се проведат 

консултации по темата за следучилищните занимални. Целевата група са ученици от 5 

г. до 12 г., с които са проведени консултации по темата, от 8 различни града (Дъблин, 

Дъндолк, Лимерик, Мийт, Монахан, Уотърфорд, Уексфорд и Уиклоу). 

Фигура 2 Механизъм на провеждане на консултации с деца и младежи 

Деца 5 – 7 г.

Монахан

Отдел „Гражданско участие“ 

                        
                    

                                
                            

Департамент за деца и младежки 
работи 

Деца 8 – 12 г.

Деца 5 – 7 г.

Уотърфорд

Деца 8 – 12 г. Деца 5 – 7 г.

Уексфоуд

Деца 8 – 12 г. Деца 5 – 7 г.

Уиклоу

Деца 8 – 12 г.

Деца 5 – 7 г.

Дъблин

Деца 8 – 12 г. Деца 5 – 7 г.

Дъндолк

Деца 8 – 12 г. Деца 5 – 7 г.

Лимерик

Деца 8 – 12 г. Деца 5 – 7 г.

Мийт

Деца 8 – 12 г.
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Консултациите с учениците се провеждат през май и юни 2016 г., като същите са 

разделени на 2 възрастови групи. Първата възрастова група включва децата от 5 до 7 

години, като в консултациите се включват 81 деца. Втората възрастова група включва 

децата от 8 до 12 г., като в нея се включват 96 деца. Консултациите се водят от 

специализирания Отдел „Гражданско участие“ към Департамента съвместно с екип от 

Университетския колеж Корк. 

В резултат на изследванията, са направени обобщени доклади с 

предпочитанията на учениците от различните възрастови групи за следучилищни 

дейности. Предвид специфичната целева група, от особено значение е подходът и 

формата, чрез която ще се извършват консултациите. 

Основният метод са ролевите игри, като „Гласуване“, „Оценка“ и др. На 

младежите им се дава избор от няколко катеории, на които биха искали да ги заведат 

след училище, като са информирани, че гласуването е анонимно и затова не трябва да 

се съобразяват с предпочитанията на останалите. 

По време на консултациите се поддържа консултативен подход, който позволява 

на децата да разберат съществото на проблема и да открият сами отговори на база 

техния опит всеки ден и какво биха искали да променят.  През целия процес на 

консултациите екипите от специалисти спазват принципите на етично водене. Това е 

много важно при провеждането на консултации с непълнолетни ученици и такива в 

предучилищна възраст, поради липсата им на формиран светоглед и уязвимост от 

подвеждане при въпросите. 

След обобщаване на резултатите, отделът по гражданско участие провежда 

нови консултации с учениците, преди да ги предложи като препоръки към 

Департамента за деца и младежки работи. Целта е направените изводи да бъдат 

известни на младежите и като заинтересована страна да са доволни от участието си в 

консултациите. В резултат, Департамента за деца и младежки работи (със функции на 
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министерство), прави необходимите предложения за реформи в политиката за 

следучилищна грижа на децата и младежите. 

2.3.2. Национален Младежки Съвет 

Другата изследвана практика от Ирландия в рамките на настоящото проучване, 

също отразява високите нива на политическа култура и граждански права сред младото 

поколение. Националният Младежки Съвет е пример за взаимодействието между 

младежките организации и държавата в процеса на формиране на младежки политики. 

Националният Младежки Съвет е създаден със законодателна промяна в Закона 

за младежката дейност през 2001 г. Съветът има представителна функция на 

младежките доброволчески организации в Ирландия и към момента в него членуват 51 

организации. Допълнително, има 10 организации със статут на наблюдатели и 

кореспонденти. 

Подобно на други сходни младежки организации, функционирането им се 

основава предимно на доброволческа дейност от младежи. Националният Младежки 

Съвет на Ирландия се подпомага от 40 000 доброволци, които работят активно с над 

380 000 младежи в страната. Работата на съвета е да представлява младежта при 

вземането на политически решения, които имат въздействие върху младите хора в 

страната. Съществена функция на младежкия съвет е и да подпомага развитието на 

младите хора в посока изграждане на капацитет и информирано взимане на решения. 

Съветът дава възможност за пряко участие на младежите в процеса на взимане 

на решения, като организира срещи с депутати и сенатори. Подобно изследваните 

практики на Младежкия Парламент на Обединеното Кралство (т.2.2.1 от настоящия 

раздел), една от най-актуалните кампании на организацията в Ирландия е намаляване 

на възрастовия праг за гласуване за местни и европейски избори. За същите не 

съществува констутицонална пречка (за разлика от останалите избори) и младежкия 

съвет е провежда публични информационни кампании в тази посока. В публичните 

събития са взели участие над 100 депутати и сенатори, както и 350 младежи, които в 

персонални срещи мотивират необходимостта от законодателни промени в тази 
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посока. Директният контакт на младежките представители със законотворците им дава 

възможност за пряко участие и дори открито лобиране за приемане на промените.  

В Ирландия се наблюдава тенденция за намаляване на избирателната 

активност. На парламентарните избори през 2016 са гласували 65%, спрямо 70% на 

същите избори през 2011 г. На президентските избори през 2018 г. спадът е още по-

голям – едва 43,9% гласували, спрямо 56,1% на същите избори през 2011 г. Отливът 

на избиратели дава допълнителен повод да се обсъжда насърчаване на младежкото 

участие в демократичните процеси. Обединявано на младежките представители в 

съвета им дава повече възможности за диалог с правителството при обсъждане на 

предложенията за реформи. Предложението вече е в горната камара на парламента 

Seanad Éireann3. 

Освен на местно и национално ниво, съветът осъществява и международна 

дейност. От създаването си до момента, Националния Младежки Съвет има 

изградената партньорска мрежа с други организации в Европа, като участва в 

партньорство и с Организацията на обединените нации (ООН) в програмата Младежки 

делегати. Това дава възможност на младите хора да имат по-широки наблюдения за 

възможните начини на включване в процесите по взимане на решения. Обсъждането 

на тези въпроси на наднационално ниво също така дава повече възможности за 

повишаване на гражданската активност на младежта. 

 

2.4. Франция 

2.4.1. Европейски Младежки Парламент 

Както беше посочено в мотивацията при избора на Франция, има силно 

гражданското участие при създаването на политики не само на национално, но и на 

европейско ниво. За това помага фактът, че страната е една от основателките на 

                                                            
3 https://www.oireachtas.ie/en/bills/bill/2016/63/ 
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Европейския съюз, френският език е един от трите официални в Европейската 

Комисия, а седалището на Европейския парламент също е във Франция (Страсбург). 

Създаването на Европейски Младежки парламент възниква като училищен 

проект в гр. Фонтенбло в столичния регион Ил дьо Франс, южно от Париж. Идеята е на 

французина Лорен Грегори и холандката Бетина Алинсън от лицея във Фонтенбло. 

Чрез училищната мрежа с други европейски държави, достигат до широк кръг от 

заинтересовани млади хора, които искат да участват при вземането на важни за 

общото бъдеще решения. В резултат, започват да се провеждат международни сесии, 

на които към днешна дата участват 300 млади хора представящи 40 европейски 

държави. България и Унгария са единствените страни-членки на ЕС, които не са се 

включили в инициативата на Европейския Младежки парламент. 

Въпреки, че е френска инициатива, обхватът на заинтересованите страни в 

изследваната практика е с европейски мащаби. Това се дължи предимно на 

парламентарния формат, който осигурява представителност и това обединява активни 

младежи. Същевременно, възможността да участват във вземането на решения, както 

и в обсъждането с членове на европейския парламент на конкретни искания за 

законопромени, представлява допълнителна мотивация. Европейският младежки 

парламент представя свои позиции и становища за политики в областта на 

образованието,  

Примерът е показателен от гледна точка на възможността за идейно 

обединяване на млади хора с общи цели в политиките, които ги касаят пряко. От правна 

гледна точка, организацията съществува първо като благотворителна организация 

„Младежка фондация Фонтенбло“. С развитието на Общността и демократичното 

възпитание на младите хора, Европейския младежки парламент лесно разширява 

популярността си. През 1991 г. се регистрира дъщерна организация в гр. Оксфордшир 

(Великобритания), където временно се премества организацията. Следващата 

промяна е през 2004 г., когато младежите подписват споразумение с немската 
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Фондация "Хайнц-Шварцкопф“ и преместват седалището си в гр. Берлин. От тогава, 

институцията увеличава подкрепата си и активните си мероприятия за младежко 

представителство на европейско ниво. 

Принципът на работа винаги е бил един и същ, без оглед на това дали се 

провежда сесия в училищния лицей във гр. Фонтенбло или във фондация "Хайнц-

Шварцкопф“ в Берлин, а именно - обсъждане на въпроси в парламентарен формат. В 

този смисъл, основния инструмент, който се използва при в процеса на формирането 

на политики, са дискусията и дебатите.  

Целта на Европейския Младежки парламент е да увеличи информираността по 

европейските въпроси и да насърчи европейски младежи да се включат активно във 

взимането на решения, касаещи тяхното бъдеще. Европейският младежки парламент 

разчита предимно на партньорството си с училища и младежи, които изграждат 

партньорска мрежа. В резултат, организацията се е превърнала в платформа за 

политически дебати, междукултурни срещи и европейско гражданско обучение. 

Парламентът работи изцяло на добровочески принцип – над 3500 младежи от 

цяла Европа са ядрото на организацията. Годишно се организират над 1200 събития, 

които събират над 30 000 участници. Това помага исканията и предложенията на 

младите хора да намират отзвук в европейските институции. На по-големите събития 

винаги присъстват висопоставени европолитици, които участват като лектори и 

дискутират с младежите поставените проблеми.  

Структурата на организацията започва с Националните комитети, които избират 

делегация да ги представлява на международните сесии. Това става чрез прозрачен 

процес на селекция с провеждане на сесии на местно и национално ниво. Има 40 

национални комитета от различни държави, в които участват 3500 доброволци. 

Управляващият орган представлява интересите на организацията като цяло и отговаря 

за стратегическото ѝ развитие. В него членуват 6 младжи, като 4 от тях се избират от 

Националните комитети, а 2 от тях – от групата на възпитаниците на младежкия 
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парламент (EYP Alumni). Националните комитети също така има свой борд, 

представляващ Асамблея на Националните комитети. Тя се събира два пъти годишно 

в гр. Берлин и взима равни управленски решения с Управляващия орган. Освен 

вземането на решения, Асамблеята е платформа за обучения и обмяна на опит между 

представителите на отделните държави.  

Фигура 3: Структура на Европейския Младежки парламент 
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ПАРЛАМЕНТАРНИ СЪВЕТИ
В СПЕЦИФИЧНИ ОБЛАСТИ

 

Добрият пример, който младежите получават директно от политиците на тези 

събития, е важен от гледна точка на възпитанието в утвърдените европейските 

принципи за взимането на решения. По този начин, младежите са подготвени и 

настояват да се включват в процесите по формиране на политики, от „училището“ до 

„парламента“. 
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Това насърчава младите хора за по-активна позиция и рефлетира на техните 

действия на местно, национално и европейско ниво. Затова примера със създаването 

на младежка организация, която функционира като парламент, може да бъде приложен 

също така в училища, общини, спортни клубове, университети и др.  

2.4.2. Кръгли маси по околна среда „Grenelle de l'environnement“ 

Друга добра практика в областта на обществените консултации във Франция е 

провеждането на поредица от кръгли маси при изпълнението на Стратегията по околна 

среда „Grenelle de l'environnement“. Практиката е въведена през 2007 г. от президента 

Никола Саркози с цел набелязване на ключови моменти в политиката по околна среда, 

които да осигурят екологично и устойчиво развитие до 2012 г. Инициативата надгражда 

първата конференция, проведена от този състав, на парижката улица „Гренел“ още 

през 1968 г., като първата кръгла маса се провежда през 2007 г. 

Кръглите маси се провеждат под формата на отворен дебат между 

националните и местните власти от една страна и гражданските организации от друга 

(НПО, професионални асоциации, индустриални и др.). В резултат на съвместната 

работа, участниците в кръглите маси начертават пътна карта за екология и устойчиво 

развитие. В допълнение, се приема и план за действие с конкретни и измерими 

резултати, в изпълнение на постигнатите споразумения от участниците. 

Първоначално са създадени 6 (шест) работни групи с представители на 

централната власт, местната власт, работодателски организации, НПО и профсъюзи. 

Темите на работните групи са: климатични промени и енергия; биоразнообразие и 

природни ресурси; здраве и околна среда; производство и консумация на екологична 

демокрация; развитие на заетостта в околната среда и конкурентноспособност. 

Впоследствие са създадени работни групи за проблемите на ГМО и отпадъците. 

Работните групи представят своите предложения, на база на които се набелязват 20 

конкретни мерки. 

Подходът за кръглите маси на широки обществени консултации по специфични 

политики през 2007 г. все още е нов за правителството. Подходът на вземане на 
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решения става петстранен, с колегия на всички заинтересовани страни –профсъюзи, 

работодателски организации, НПО, местни власти и представители на централната 

власт. Членовете на тези колегии стават част от работните групи по различните теми в 

рамките на кръглите масти. 

Голяма част от кръглите маси се провеждат във френските региони и в 

парламента. За да се постигне още по-голяма публичност и осигуряване на повече 

възможности за гражданите, голяма част от процеса по обсъждане в работните групи 

става и чрез общодостъпна интернет платформа.  

Петте колегии представят докладите на работните групи в последните 4 кръгли 

маси и изразените гледни точки в процеса. В резултат на направените заключения, 

през 2007 г. президентът анонсира 268 ангажимента, които да бъдат изпълнени в 

различни области. 

Изпълнението на мерките от кръглите маси изискват промяна на огромно 

количество законодателна и нормативна база, като за тази цел са създадени 34 

комитета и работни групи. Приети са два нови законопроекта за екологичното 

планиране, над 70 данъчни разпоредби и над 450 правни разпоредби. В края на 

петгодишния срок на Стратегията по околна среда „Grenelle de l'environnement“ е 

отчетено 86% изпълнение на приетите мерки от кръглите маси. 

Практиката на Франция в провеждането на широки обществени консултации по 

специфична тема като околната среда е добър пример не само за формата, по който 

се дава възможност за участие на всички заинтересовани страни, но и от последващите 

действия. За да се изпълнят направените ангажименти, в резултат на кръглите маси, 

процесът продължава с конкретни законопроекти, които също са обект на широки 

обществени обсъждания. Това допълнително повишава доверието на гражданското 

общество в процеса по взимане на решения по конкретни политики. Активното участие 

не се ограничава единствено до изслушване на проблемите и даване на становища, а 

продължава до влизането в сила на предложените законопроекти и подзаконови 
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разпоредби. Това е показателно от гледна точна на ефективността на провежданите 

кръгли маси и крайния резултат удовлетворява участниците в обсъжданията.  

Освен законодателни промени, кръглите маси по околна среда „Grenelle de 

l'environnement“ водят и до реформи в институциите. Бившият Икономически и 

социален съвет (Conseil Économique et Social) беше променен на Икономически, 

социален и съвет по околна среда (Conseil Économique, Social et Environnemental). По 

този начин се насърчава включването на различните социално-професионални групи 

в процедурите по създаване и промяна на съществуващите политики. 

Представителите на съвета защитават икономическите интереси, социалния диалог, 

териториалната и социална кохезия, опазването на околната среда и др. Впоследствие 

се създава и Национален съвет за екологичен преход (Conseil national de la transition 

écologique). Новият съвет участва в консултациите за законопроекти в областта на 

околната среда, изразяват становища и могат да искат обсъждане на въпроси за 

екологичния преход и устойчива околна среда. В съветът участват представители на 

националната и местната власт, просъюзите, работодателите, НПО в областта на 

околната, граждани, депутати и президентът на Икономическия, социален и съвет по 

околна среда CESE. 

В края на инициативата, са направени много оценки за работата и постигнатите 

резултати от новия формат на обсъждане на политики. Предвид високите резултати, 

оценките са положителни, главно заради промяната в политиката на устойчиво 

развитие в национален план. Въпреки широкото включване на различни организации в 

процеса на обсъждане, все пак за изследвани и проблеми в процеса, които да бъдат 

подобрени при следващи подобни инициативи. Единственият установен недостатък от 

оценката на правителството и гражданските организации, е по-слабото включване на 

жените в кръглите маси, за сметка на мъжете. В резултат, се предприемат действия за 

още по-широка обществена осведоменост и необходимостта от гражданско включване 

при обсъждане на важни въпроси за конкретни политики като околната среда. 
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Провежданите кръгли маси по околна среда също така начертават ясен 

механизъм за действие при провеждане на политики от широк обществен интерес. 

Доказаната ефективност на модела показва, че същия може да бъде използван и при 

провеждането на други подобни инициативи за различни политики. Гражданското 

участие трябва да присъства във всеки един етап от този процес, а именно – от 

първоначалните дискусии и предложения, до обсъждането на конкретни текстове на 

законопроекти и тяхното приемане. В този смисъл, практиката може да бъде приложена 

и на местно ниво, доколкото местните власти имат правомощията да приемат наредби 

и местни стратегии в конкретни политики, като се следват стъпките в процеса на 

обществени обсъждания от примера на Франция. 

 

2.5. Финландия 

2.5.1. Онлайн платформа за младежки инициативи Nuortenideat.fi 

Както беше посочено в мотивацията при избора на Финландия, особено внимание 

се отделя върху онлайн инициативите. Предвид голямата си територия с по-ниска 

гъстота на населението, това е особено ефективен начин за включване на максимално 

широк кръг от заинтересовани страни при обсъждане на инициативи.  

Както и при останалите държави в обхвата на настоящото проучване, 

насърчаването на гражданското участие във Финландия се основава на стабилна 

законова и нормативна база. Съгласно най-върховният закон – Конституцията, 

институциите трябва да промотират възможността за индивидуално участие в 

обществени дейности и влияние при взимането на решения, които може да ги засегнат. 

Особено внимание се обръща на правото на всяко лице да участва в подобряването 

на условията си на живот чрез влияние при вземането на решения. В този смисъл, 

решенията в областта на младежките политики не правят изключение. 

В Закона за младежта е залегнал принципа, че младите хора трябва да имат 

възможност да участват при решаването на проблеми с младежта чрез формирането 

на политики на местно и регионално ниво. От друга страна, Закона за местното 
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самоуправление дава право на всеки гражданин, който живее на територията на 

съответната община, да участва в дискусионни форуми и специализирани панели, 

независимо от тяхната възраст. В резултат, правата и възможностите на младите хора 

да участват при вземането на решения, значително се увеличават. Пример в това 

отношение е възможността на всеки гражданин, навършил 15 години, да инициира 

местен референдум в общината по местоживеене, а роля на общинския съвет е да 

осигури разнообразни и ефективни възможности за гражданско участие. Също така, 

всеки гражданин, независимо от възрастта, има право да предложи инициативи, 

свързани с дейността на общината. Нещо повече – според Закона за местното 

самоуправление, общината е длъжна да представи отчет пред подателя на 

инициативата, относно предприетите действия. 

В тази връзка, е разработена специализираната онлайн платформа за 

младежките инициативи, известна под наименованието „Идеи на млади хора“. 

Платформата е създадена през 2015 г. на адреса www.Nuortenideat.fi и разработването 

ѝ е организирано от Министерството на правосъдието, Министерството на 

образованието и културата и Центъра за развитие на младежта „Koordinaatti“. 

Разработва се услуга за „електронно участие“ (Е-participation), в изграждането на която 

се включват предложенията на общини, училища, младежки съвети, НПО и млади хора. 

Същата е в изпълнение на Закона за младежта и националните младежки политики. 

Първоначално, инициативата е част от мащабната онлайн платформа за 

демокрация www.demokratia.fi, която има за цел да осигури достъп и информираност 

на всички граждани до политическите процеси. Днес, Nuortenideat обединява младите 

хора, които искат да споделят идеи за развитие на тяхната среда, да дискутират идеи, 

следят конкретни теми и да отговарят на запитвания от младежки организации или 

хора. Платформата се използва активно от общини, училища, асоциации, НПО и всички 

младежки организации. След предложение по дадена идея, младите участници 

получават регулярно информация, която позволява да проследят докъде е стигнало 
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обсъждането на идеята им. Освен тази основна функционалност, платформата 

включва и обучение за развитие на демократичното мислене на младите хора. 

Платформата се осъществява с подкрепата на по-възрастните граждани с познания в 

дадена област, които подпомагат младите участници в платформата при подготовката 

на писмени инициативи. Най-важното е, че абсолютно всички инициативи, идеи, 

предложения и решения на участниците, са прозрачни и достъпни за всички. 

Процесът преминава през 4 основни етапа: 

1) Предложение на идея/идеи; 

2) Подкрепа на идеите, коментари и дискусия; 

3) Процедиране на идеите и инициативите; 

4) Вземане на решения. 

Фигура 4 Етапи в процеса по взимане на решения във Финландия 
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В национален план, обществените консултации, познати като „kuuleminen“, са 

неразделна част от целия законодателен процес. По отношение на младежките 

политики, Министерството на правосъдието е издало специален Наръчник с 

инструкции за всички законопроекти, касаещи младите хора. В тях е вменено 

задължението всички младежки политики, да бъдат подготвяни от специализирана 

структура в Министерството на образованието и културата. Необходимо е да се 

провеждат широки обществени консултации, с участието на млади хора, 

представители на младежки организации, научни младежки общности и други 

заинтересовани страни. Тяхното мнение трябва да бъде отразено от Министерството 

на образованието и културата при подготовката на законопроекти, касаещи 

младежките политики във Финландия. 

Обществените консултации се провеждат в няколко формата. Най-

разпространения е с писмени становища, като с развитието на технологиите това може 

да става електронно под формата на коментари. За по-значимите законопроекти, 

свързани с младежта, е необходимо представители на заинтересованите страни да се 

включват в парламентарните дебати. 

Първата целева група на услугата са младежи от 10 до 17 г., младежки общности, 

студентски съвети и др., на които се дава възможност да бъдат чути при предлагането 

на идеи или обсъждането на инициативи. 

Втората целева група на услугата са общините, НПО, училища, спорни клубове, 

министерства и други институции и организации, работещи с младите хора – на местно, 

регионално и национално ниво. 

Статистиката показва, че за 64% от предложените се стига до вземането на 

конкретни решения, което е в резултат на широкото обсъждане и взаимопомощ между 

заинтересованите страни в процеса за реализирането на инициативите. 

2.5.2. Платформа за обществени консултации Otakantaa.fi 

Напредъкът на Финландия в провеждането на онлайн инициативите не се 

ограничава единствено до политики в конкретна област на местно или регионално 
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ниво. Това е резултат от последователна политика в областта на гражданското 

включване при обсъждане на всякакви инициативи, които рефлектират върху живота 

на хората. Постигането на такава политика включва съответната законодателна основа 

още от Конституцията, за която беше посочено по-горе, и продължава чрез осигуряване 

на проектно финансиране за осъществяването им. 

Проектът „Среда за електронно участие“ OSY (“Kansalaisen osallistumisympäristö“ 

/ „National e-participation environment”) на Министерството на правосъдието е друг 

пример за подобна практика. Целта на проекта е да създаде електронна среда за 

диалог между политици, държавни служители и граждани на национално и местно 

ниво. Идеята за директна връзка между политици и граждани първоначално е 

взаимствана от модела „Те работят за теб“ (TheyWorkForYou.com), който позволява на 

избирателите от различните населени места във Великобритания да общуват и следят 

работата на депутатите от техния избирателен район, в парламента. Проектът е 

финансиран от Националната програма за ускоряване на електронните услуги и е-

администрацията (SADe eServices and eAdministration acceleration program), която се 

провежда от Министерството на финансите. Добрата координация между отделните 

струтури на изпълнителната власт е важна, с оглед поставянето на добра основа за 

изграждането на платформа за гражданите. 

Платформата Otakantaa.fi е разработена в рамките на проекта и включва 

различни уеб-базирани инструменти, т.нар. Toolbox („Кутия с инструменти “). Целта е 

да се улесни участието на заинтересованите страни в диалога – от най-обикновени 

„харесвания“ („лайкове“) до коментари и официални становища. Инструментите 

помагат за различните етапи в процеса – от планирането на участие с конкретно 

предложение, до дискусия, различни онлайн обсъждания, подготовка на 

законопроекти, анкети, въпросници, становища и др. Удобният интерфейс помага на 

обикновените участници да бъдат по-активни в инициативите си, което гарантира 

максимална публичност още в най-ранния етап при създаването на политики. 
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През платформата се вземат предвид различните мнения, последствия и 

възможности при създаването на политики в дадена област, което рефлектира в 

значително повишение на общественото доверие. 

Процесът не инициира чрез стартирането на дискусия – от всеки участник, като 

най-често това са местните власти, които заедно с централната власт започват над 

90% от дискусиите. Дискусиите са в две основни направления – първото е за 

законодателни промени, а второто е за нови политики.  

Всички заинтересовани страни могат да вземат участие, като попълнят анкета или 

коментират инициативата в дискусия. За да се гарантира, че ще бъдат спазени 

законовите норми в общественото участие, държавата има ролята на модератор в 

подобни дискусии. С цел осигуряване на информираност, се представят материали, с 

които страните да се запознаят в процеса на дискусия. Също така, за да може да се 

анализират всички коментари и предложения, модераторът задава допълнителни, 

насочващи въпроси, които да помогнат в дискусията. Участието на бизнес средите в 

този процес е силно ограничено. Единствените бизнес организации, които могат да 

участват, са консултантските фирми, които правителството е наело за някои 

специфични изследвания и анализи. Целта отново е да се търси максимална 

публичност и вземане на информирано решение от всички гледни точки. 

Върху първичната информация, която заинтересованите страни подават в 

платформата, няма поставени ограничения – всички са свободни да предлагат както 

обстойни коментари с идеи и доказателства, така и кратки коментари, гласувания в 

анкети на други участници, подкрепа или отказ от такава за направени предложения. 

Входящата информация винаги е публична за всички и трябва да бъде взимана 

предвид от законотворците при подготовката на реформи и писане на законопроекти.  

В рамките на платформата, се сформират граждански панели по различни 

политики, които провежат периодично онлайн форуми и срещи, за да се вземат 

предвид новите гледни точки. Другото ядро на платформата са активисти за 
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електронна демокрация, НПО, политически партии, изследователски институтии и др., 

което провежда срещи с гражданските панели. Това дава възможност всички 

подготвяни законодателни промени да бъдат предварително известни на обществото 

и да получат одобрението на по-широк кръг от заинтересовани страни. В резултат, се 

улеснява както законодателния процес при парламентарните дискусии, така и се 

повишава доверието на гражданите в своите политически представители.  

Обикновено, инициаторът на идеята представя обобщена информация с 

резултатите от проведените анкети или дискусии, които стават неразделна част от 

последващите законодателни процедури по приемането на дадена инициатива. 

Обръща се сериозно внимание върху промотирането и публикуването на 

информацията в социалните мрежи, блогове, дискусионни платформи. Работата по 

документите на законопроектите е отворена за редакция от всички чрез споделянето 

им в Google Docs. 

Основен принцип при осъществяването на подобни политики винаги е бил 

сравнението за напредъка на Финландия в международните класации за електронно 

включване на гражданите. Въпреки добрите позиции в класациите, финландците 

винаги търсят кой се справя по-добре и използват за пример държави като Исландия, 

в които чрез електронни платформи се дискутират промените в Конституцията.  

Всичко това е доказателство за възможностите, които развитието на технологиите 

и широколентовия достъп до интернет представят както на администрацията, така и на 

гражданите, за активно взаимодействие. 
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VI. Приложимост на изследваните практики в България 

 

Изготвените анализи на процеса по формиране на обществени политикии 

формирането на младежки политики в България и проучените добри европейски 

практики, са в основата на избраните практики, които са приложими в България и ще 

бъдат приложени при провеждане на пилотните обществени консултации в Дейност 4 

от проекта. 

За целта, в настоящия раздел е направен анализ на тяхната приложимост в 

България, като в резултат на същия практиките са групирани в 3 основни категории: 

изцяло приложими, частично приложими и неприложими. Добрите практики, за 

които се установи, че са изцяло приложими, са подложени на допълнителен SWOT 

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

обществени консултации. 

 

1. Анализ на приложимостта 

Изследваните практики в ЕС-15 показват различни механизми за участние на 

младежките представителства в процеса на взимане на решения и провеждането на 

широки обществени консултации по важни теми. Настоящият анализ има за цел да 

установи кои от изследваните практики имат приложимост в България. 

Както беше посочено в анализа на процеса на провеждане на обществени 

консултации в България, действащото законодателство в страната е предвидило 

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

участие при формиране на младежки политики. 

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

анкети за младежки политики“. 

Първата практика - „Австрийски Младежки Съвет“ на пръв поглед е 

приложима в България, тъй като и тук съществуват подобни организации. Младежките 
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съветите в България са силно централизирани и функционират основно чрез 

студентските съвети, представлявани от НПСС (Национално представителство на 

студентските съвети). Техните функции обаче са силно ограничени чрез висшите 

заведения в страната за конкретни образователни политики. Това, което отличава 

младежките съвети в Австрия е тяхната децентрализация с регионални съвети за 

младежта в девет федерални провинции. Участието им в регионалните правителства 

е в основата на тяхната широка популярност, обществена подкрепа и легитимация 

пред федералните власти при взимането на решения. За това помага и 

административното деление на Австрия, както и автономността на федералните 

провинции, залегнали в конституцията на страната. Липсата на силни регионални 

младежки структури в България и невъзможността за влияние върху решенията на 

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

това, младежки съвет от австстрийски тип в България е по-скоро неприложим. 

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

от специализиран младежки портал, чието функциониране е залегнало във 

федералния закон за младежко представителство. Въпреки това, броя на анкетирани 

младежки не е толкова голям (от 300 до 500 участника), а въпросите за образование, 

работа или здравеопазване изискват много по-широко включване. Създаването на 

подобна платформа за младежко участие не е непременно свързана със законовото ѝ 

регламентиране. Това само допринася резултатите от тези проучвания да бъдат 

разглеждани от Министерството на икономиката, семейството и младежка. В този 

смисъл, създаването на подобна платформа в България е напълно възможно и може 

да бъде приложена както на местно ниво, така и на национално. Предвид това, 

практиката за провеждане на онлайн анкетни проучвания за младежки политики е 

изцяло приложима в България. 

Във Великобритания са изследвани 2 практики – „Младежки Парламент на 

Обединеното Кралство“ и „ Проект Моето общество“. 
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Първата практика - „Младежки Парламент на Обединеното Кралство“ е 

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

всички атрибути на едно широко младежко представителство. Установените контакти с 

Камарата на общините легитимират решенията на младежкия парламент и това 

създава допълнителни предпоставти за успеха на младежката организация. 

Създадени са избирателни райони с изборна система, брой мандати и е установена 

силна връзка с местните или регионалните власти. Липсата на силни регионални 

младежки структури в България и невъзможността за влияние върху решенията на 

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

това, подобно и на австрийския младежки съвет, младежки парламент от британски тип 

в България е неприложим. 

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

провеждане на широки обществени консултации. Основният аспект, който дава 

възможност на проекта да получи широка обществена подкрепа, са сключените 

споразумения с правителството на Великобритания за ползване на общодостъпна 

информация. Всичко останало е предмет на добра координация и комуникация със 

заинтересованите страни за включването им в обществени обсъждания по важни 

политически теми. В България, подобрна платформа би била възможна, както на 

местно, така и на национално ниво. Общинските съвети и/или парламента могат да си 

взаимодействат с граждански организации при създаването на подобна платформа, 

като сключат необходимите споразумения за партньорства. Законът за достъп до 

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

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

платформа. Също така, трябва да се отбележи и наличието платформата на 

национално ниво за обществени консултации – www.strategy.bg. В този смисъл, 

особено на местно ниво, подобна практика в България би била частично приложима 

и следва да се вземе предвид от общинските власти. 
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В Ирландия са изследвани 2 практики – „Младежки Консултации за 

следучилищни политики“ и „ Национален Младежки Съвет“. 

Първата практика – „Младежки Консултации за следучилищни политики“ е 

пример за работещ модел на взаимодействие между образователните институции и 

младежите при формирането на политики. Инициативата за подобни практики е изцяло 

на департамента за деца и младежки работи и е реализирана чрез специализирания 

Отдел „Гражданско участие“. Важно е да се отбележи, че провеждането на подобна 

инициатива се основава на стратегически документ на национално ниво, каквато е 

Националната стратегия за участието на младежки и децата в процеса на вземане на 

решения 2015 – 2020. В стратегическите цели на Националната програма за младежта 

2016 – 2020 на България, също е обърнато внимание на развитието на гражданското 

самосъзнание. Също така, Министерството на младежта и спорта има необходимия 

административен ресурс да провежда подобни консултации с младежите – пример за 

това са консултациите при изготвянето на Националната стратегия за младежта 2012 

– 2020. Необходимо би било да се включват по-активно различни организации и местни 

власти на регионално ниво за по-висока представителност. Предвид това, практиката 

за провеждане на младежки консултации за формирането на политики е изцяло 

приложима в България. 

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

с големия брой доброволци – над 40 хил. души, както и броя на младежите, до които 

достигат посланията на съвета – над 380 хил. Широката представителност на 

ирландския младежки съвет се осигурява и от големия брой организации, които 

членуват и/или са наблюдатели и кореспонденти. Допълнително, Законът за 

младежката дейност легитимира участието на тези съвети в провеждането на 

политики. Регулярните срещи с депутати и сенатори пък са причина предложенията им 

да намират своето място в парламента. Подобен тип съвет трудно може да бъде 

реализиран в България, поради невъзможността за обединяване на голям брой 
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младежки организации от цялата страна и включватето на голяма доброволческа маса, 

въпреки, че не съществуват законодателни пречки за това и подобни инициативи се 

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

ирландски тип в България е неприложим. 

Във Франция са изследвани 2 практики – „Европейски Младежки Парламент“ и 

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

Първата практика – „Европейски Младежки Парламент“ показва мащаба, 

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

френския гр. Фонтенбло до 40 държави в цяла Европа. Поради спецификата и 

наднационалния характер на изследването на практиката, същата е неприложима не 

само в България, но и в останалите европейска страна – възможно е единствено 

нейното надграждане. Прави впечатление обаче, че България е една от двете държави 

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

напълно възможно да се създаде партньорска организация в България, която да 

представлява интересите на българската младеж по време на международните 

сесии на Европейския Младежки Парламент. Това може да бъде съществуваща 

училищна мрежа или младежка организация, която има опит на европейско ниво при 

участие в различни мероприятия.  

Втората практика – „Кръгли маси по околна среда Grenelle de 

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

националната и местната власт с гражданските организации. Отвореното управление 

и прозрачността при взимането на решения насърчават гражданското участие в 

подобни формати и създават усещане за чуваемост на всички мнения и становища. 

Създаването на работни групи по места и обсъждането на проблемите в интернет 

платформа дават възможност на максимално широк кръг представители да се включат. 

Кръглите маси и дебатите се провеждат на първо място във френските региони и едва 

след това стигат до парламента, което показва ролята на местната власт в подобни 
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дебати. Предвид това, провеждането на кръгли маси и дебати от общините в България 

при вземане на различни решения е изцяло приложимо. 

Във Финландия са изследвани 2 практики под формата на различни платформи 

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

консултации Otakantaa.fi“. 

Първата практика – „Платформа за младежки инициативи Nuortenideat.fi“ 

отговаря на тенденциите за онлайн гражданско участие сред младежите – групата, 

която най-много използва интернет. Добрата законодателна основа изисква младите 

хора да участват при решаването на проблеми и задължава местните власти да се 

отчита пред инициаторите, в т.ч. младежи, на техните идеи. Тези фактори подпомагат 

съществуването на младежката платформа Nuortenideat.fi, в която общини, училища, 

младежки съвети, НПО и млади хора участват активно в обсъждането на различни 

инициативи. Създаденият наръчник с инструкции за законопроекти, касаещи младите 

хора допълнително насърчава широк кръг от участници да дават предложения, които 

впоследствие намират отражение в различни законопроекти. Въпреки, че има 

създадена законодателна основа в България за провеждането на подобни дискусии и 

даването на предложения, не са налице механизмите за техния задължителен 

характер, както е във Финландия. Поради това, националната платформа за младежки 

инициативи, които да бъдат превръщани в законопроекти, към момента е 

неприложимо България. 

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

отличава с удобен интерфейс и активното търсене на обратна връзка от 

заинтересованите страни при вземането на решения. Участието на правителството в 

тези консултации се осъществява чрез специализирани консултантски фирми, които 

контактуват с гражданите на експертно ниво при всяка предложена нова идея или  

попълнена анкета и обратна връзка по предложена законодателна промяна. 

Платформата в известна степен наподобява Порталът за обществени консултации в 
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България – www.strategy.bg. В българския портал за обществени консултации обаче 

липсва възможност гражданите да предлагат нови политики, а единствено могат да 

изказват мнения и коментари по предложени законодателни промени. Това може да 

бъде преодоляно със създаването на допълнителен модул, както и с наемането на по-

голям човешки ресурс от експерти, които да контактуват с гражданите. Предвид това, 

въвеждането на платформа за обществени консултации от финландски тип в България 

е частично приложимо. 

 

Таблица 2: Приложими практики в България 

ДЪРЖАВА  ИЗСЛЕДВАНА ПРАКТИКА ПРИЛОЖИМОСТ В БЪЛГАРИЯ 
АВСТРИЯ 

 

Онлайн анкети за младежки 
политики 

ИЗЦЯЛО ПРИЛОЖИМА 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

 
Проект „Моето общество“ ЧАСТИЧНО ПРИЛОЖИМА 

ИРЛАНДИЯ 

 

Младежки Консултации за 
следучилищни политики 

ИЗЦЯЛО ПРИЛОЖИМА 

ФИНЛАНДИЯ 

 

Платформа за обществени 
консултации Otakantaa.fi 

ЧАСТИЧНО ПРИЛОЖИМА 

ФРАНЦИЯ 

 

Кръгли маси по околна среда 
Grenelle de L'Environnement 

ИЗЦЯЛО ПРИЛОЖИМА 

 

2. SWOT анализ на приложимите практики  

В анализа на приложимостта на изследваните практики, са установени общо 5 

броя практики от ЕС-15, които могат да бъдат частично или изцяло приложени в 

България. Три от практиките са изцяло приложими в България, а две от тях – частично 

приложими. 

За изцяло приложимите практики, е направен допълнителен SWOT анализ, който 

има за цел да послужи за избора на 2 бр. практики за подобряване на процеса по 
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провеждане на обществени консултации за младежки политики, които да са обект на 

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

пилотни обществени консултации по изготвената "Методология за подобрение на 

процеса по провеждане на обществени консултации и участие на гражданските 

организации и обществеността във формулирането, изпълнението и мониторинга 

на политики и законодателство в областта на младежта“). 

 

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

  Положителни страни  Отрицателни страни 

В
ъ
н
ш
н
и
 

ф
а
кт

о
р
и
  Силни страни (S)  Слаби страни (W) 

Поставяне на важни теми за младежта; 

Включване на резултатите в 

националната младежката стратегия; 

Участие на широк кръг младежки 

организации; 

Ниски разходи за реализирането ѝ. 

Ограничена възрастова целева 

група; 

Само онлайн. 

В
ъ
т
р
еш

н
и
 

ф
а
кт

о
р
и
  Възможности (O)  Заплахи (T) 

Интегриране с Австрийския младежки 

портал; 

Директно взаимодействие с повече 

институции. 

Киберсигурност; 

Възможност за манипулиране на 

резултати. 
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Таблица 4: SWOT анализ на кръгли маси по околна среда Grenelle de L'Environnement във 
Франция 

  Положителни страни  Отрицателни страни 

В
ъ
н
ш
н
и
 

ф
а
кт

о
р
и
  Силни страни (S)  Слаби страни (W) 

Гарантира постигане на национален 

консенсус; 

Решаване на голям обем от проблеми; 

Включване на широк кръг от 

заинтересовани страни; 

Експертна насоченост и обратна връзка. 

Необходимост от инвестиране на 

сериозен финансов и човешки 

ресурс; 

Отнема дълъг период от време. 

В
ъ
т
р
еш

н
и
 

ф
а
кт

о
р
и
  Възможности (O)  Заплахи (T) 

Надграждане при формирането на 

стратегии в други области; 

Създаване на мрежи за подкрепа от 

различните заинтересовани страни. 

Неточно отразяване на нагласите в 

законопроектите; 

Заплахи от политизиране на 

дискусиите. 

 

 

Таблица 5: SWOT анализ на Младежки консултации за следучилищни политики в Ирландия 

  Положителни страни  Отрицателни страни 

В
ъ
н
ш
н
и
 

ф
а
кт

о
р
и
  Силни страни (S)  Слаби страни (W) 

Изграждане на гражданско общество в 

най‐ранна възраст; 

Консултации в различни демографски и 

икономически региони на страна; 

Решаване на въпроси, които не 

присъстват в дневния ред на 

Ограничена възрастова група; 

Специален подход при 

провеждането на консултациите. 
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институциите и младежките 

организации. 

В
ъ
т
р
еш

н
и
 

ф
а
кт

о
р
и
  Възможности (O)  Заплахи (T) 

Сформиране на училищни и младежки 

групи с общи интереси; 

Директно взаимодействие с институции 

за подобряване на учебния процес. 

Подвеждане и уязвимост на 

непълнолетни участници 

 

Допълнителният SWOT анализ на изцяло приложимите практики, откроява като 

най-подходящи за България изследваните практики от Австрия („Онлайн анкети за 

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

политики“). Практиката от Франция („Кръгли маси по околна среда Grenelle de 

L'Environnement“) е твърде мащабна и въпреки, че е възможно да бъде приложена, 

изисква сериозен опит в провеждането на обществени консултации. В България този 

опит все още не е налице и националните и местни структури на държавната власт 

нямат необходимия капацитет за прилагането на подобна практика. 
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VII. Заключение 

Извършеният комплексен анализ на проучените добри практики в страни от ЕС-

15 открояват практиките в Австрия („Онлайн анкети за младежки политики“) и 

Ирландия („Младежки Консултации за следучилищни политики“) като изцяло 

приложими в България. Възможностите и начините за тяхното прилагане в България 

ще бъде предмет на допълнително разискване в рамките на последващите публични 

дейности по проекта. 

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

за провеждането на различни инициативи относно провеждане на обществени 

консултации като цяло, и в частност за младежките политики. Формирането на 

гражданско самосъзнание и разбирането на обществото за значението на 

гражданската активност са в основата на прилагането на тези практики. В България, за 

по-голямата част от изследваните практики, е създадена необходимата законодателна 

основа и от тази гледна точка няма допълнителни пречки за прилагането им. Освен 

стъпките на държавата в това отношение, е необходима и гражданска активност за 

участие в консултации, даване на предложения, идеи и др. 

Всички тези неща следва да бъдат включени в предстоящото обучение по 

Дейност 3 от проекта („Повишаване на административния капацитет на НПО 

„Български Младежки Форум“ и служители на партньора чрез провеждане на 

обучение на тема: „Повишаване активността на НПО, обществеността и 

служители на партньора в проекта в процеса по формиране, изпълнение и 

мониторинг на младежки политики“), което е пряко свързано с настоящия анализ. 

Въз основа на изследваната приложимост на практиките, са откроени различни 

положителни и отрицателни черти. В резултат, са отправени 6 бр. препоръки за 

подобряване процеса на провеждане на обществени консултации при формиране, 

изпълнение и мониторинг на младежки политики, които са представени в Приложение 

№1 към настоящия анализ. Представените препоръки са насочени към бенефициента 
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по проекта Сдружение „Български Младежки Форум“ и партньора по проекта Община 

Костинброд, като са съобразени с възможностите от гледна точка на финансовите, 

материални и човешки ресурси на организацията. 

С изпълнението на настоящия анализ, e изпълнен специфичния индикатор 

„Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на формиране, 

осъществяване и мониторинг на политики“ – 6 броя. Настоящата дейност е и в 

изпълнение на индивидуалния индикатор „Подкрепени анализи, проучвания, 

изследвания, методики, одити и оценки за администрацията“ – 2 броя, които включват 

изготвените проучване и анализ. Изцяло се изпълнява и Специфична цел 3 на проекта: 

„Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги“.  
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IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1: Препоръки за подобряване процеса на провеждане на 

обществени консултации при формиране, изпълнение и мониторинг на младежки 

политики 

 


