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ВМЕСТО ВЪВЕДЕНИЕ - ЗА РЕПЕРИТЕ, АСПЕКТИТЕ И АКЦЕНТИТЕ НА
АНАЛИЗ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
ЗНАЧИМОСТ И АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА. НЕОБХОДИМОСТ ОТ
ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ

Участието на гражданите и социалните общности в местното
самоправление в България все още е в процес на съграждане, не е
оползотворен потенциала на гражданската активност и креативност, както и
на правните възможности като разнообразие от форми и механизми на
гражданско участие. Необходими са двустранн усилия и на местните органи
на власт, и на гражданите, социалните общности и гражданския сектор за
динамизиране на гражднаското участие и утвърждаването му в процес на
устойчиво развитие и модернизиране.
Сложен комплекс от икономически, социални, политически, дори
нравствени процеси в съвременната реалност с техните национални и
глобални, регионални и локални измерения и проявления, обуславят
значимостта и актуалността на проекта, обясняват интереса и усилията на
местната власт и местната общност да променят средата, да тласкат
икономическия и социлен просперитет на общините, да чертаят преспективи
за развитие на местнитните общности и оптимистични очаквания на
гражданите. Разностранни процеси и тенденции в съвременните общества
силно въздействат върху интересите на гражданите, на гражданското
поведение, манталитет и култура на гражданското общество. За всеки
български гражданин са очевидни острите регионални диспропорции в
икономическото развитие на региони и общини; драстичните социални
неравенстава и масова бедност с подчертани регионални измерения; тежки
демографски проблеми и интензивните миграционни процеси, уязвими
социални групи, неравенството в достъпа до образование и здравеопазване
като основни социални блага, социален песимизъм и др. Всички тези
проблеми поотделно и в комбинация имат потенциал да провокират
гражданската непримиримост към проблеми и ситуации, да провокират
интереса на гражданите към търсенето на механизми и инструменти за
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промяна на средата, в която живеят и работят. А съвременната политическа
система на демократично устройство и управление предпоставя, въвежда и
гарантира правни възможности за прякото и организирано, чрез разностранни
форми, гражданското участие, особено на местно равнище в
самоуправлението на общините. Този процес на гражданско участие се усилва,
актуализра и утвърждава на основата на ратифицирани международни
нормативни актове, какъвто е Европейската харта за местно самоуправление
на Съвета на Европа, както и на основата на стратегиите, политиките и
финансовите инструменти на ЕС за регионално сближване.
Осъзнатата необходимост и институционалната възможност за
гражданско участие в местното самоуправление позволява по един мирен и
цивилизован начин да се чуват мнението и предложенията, активността и
креативността на гражданите при решването на проблемите на местните
социални общности. Затова и настоящият проект цели не само да стимулира
инициативата на местните органи, но и да даде силен тласък на гражданската
активност за изграждане и функциониране на различни организационни
форми и механизми на гражданско участие в местното самоуправление.
Успешната реализация на проекта до голяма степен е заложена в
неговото фокусиране – трансфериране на добри практики на изграждане и
функциониране на обществени/граждански съвети като форми на гражданско
участие в местното самоуправление. И най-беглият поглед върху източниците,
популяризиращи опита на националните публични и граждански структури в
областта на гражданското участие в местното самоуправление разкрива
фокуса на интересите и предпочитанията. Оправдано и логично приоритет се
отдава на трансфера на добри практики. На първо, място от общински/местни
структури от европейски страни, а в последно време и от общини в България.
„Трансферът на добри практики“ е метод с доказна ефективност, а местното
самоуправление в тази му форма на реализация има своята дълголетна
история, особено в страните на Европейския континент. Вече се създават
добри практики и се „пише“ история на утвърждаването и развитието на
гражданското участие в местното съмоуправление и в България.
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Трансферирането на добри практики на гражданско участие, като
подход и метод за утвърждаване и развитие на местното самоуправление,
особено за общини, които стартират или модернизират този процес, има
своите силни разностранни ефекти и предимства. А именно:
- „Добри практики“ означава работещи практики, довели до значими
резултати по отношение и на ефективността в използване на ресурсите, и по
отношение на ефикасността на управлението на тези процеси. Или резултатите
от трансферираната добра практика осигуряват ефективно използване на
вложените ресурси за нейното реализиране и съответстват на поставените
цели с нейното въвеждане. Затова, при избора на добри практики за
трансфериране, от значение са критериите и показателите, чрез които се
оценяат релациите: вложени ресурси – постигнати резултати; поставени цели
– постигати резултати.
- Трансферът на „добри практики“ има висока приложна стойност,
когато селекцията, избора на практики се обосновава двустранно. От една
страна, като ориентир или критерий, следва са отчита значимостта на
проблемите, от чието решаване се очакват значими ползи за гаржданите, за
местната общност, за общината като цало. От друга страна, следва да се отчита
и ефективността на формите на гражданско участие – кои от тях имат
потенциал да активизират гражданите.
- Трансферът на „добри практики“ не бива да се прилага в смисъл на
буквално копиране на чужд опит., а неговото доразвиване и обогатяване на
основата на интегриране и комбиниране на различни подходи и методи.
Прилагането на един такъв подход за оползотворяване на добрите практики
позволява да се мултиплицират ефектите, когато успоредно се разработват и
съгласуват механизми за трансфер на добри практики в определени сфери или
за решаване на конкретни проблеми на местната общност и на добри практики
на използвани форми и механизми на гражданско участие в процеса на
разработването и вземането на решения от местните органи на власт.
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- За целите на разработване на собствен, адаптиран към спецификата на
общината, модел на гражданско участие предполага: на първо място на
основата на задълбочен и разностранен анализ да се стигне до приоритизиране
на проблемите на общината и общността, на основата на ясно формулирани и
възприети критери и показатели за оценки и систематизация на проблемите в
зависимост от тяхната тежест и значимост; и на второ място – чрез
систематизация и типологизация, интегриране и комбиниране на добри
практики на обществени/консултативни съвети, да се разработи система от
органи, чрез които да се ангажира и гражданския интерес и гражданския
професионален потенциал за решаване на проблемите с цел социалноикономическо развитие на местната общност.
ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА

Активността на гражданите, формите и механизмите на гражданско
участие в местното самоуправление са проява на гражданска свобода, въпрос
на добра воля, гражднски интерес и съпричаност към проблемите на местните
социални общоности, към политиките и програмите на местните органи на
власт за тяхното решаване. Този процеси, присъщи на човешката природа са
вградени във философията и логиката на гражданските права и свободи,
прокламирани в международни и национални правни актове. Както е известно,
основите и архитектурата на гражданското участие в местното
самоуправление в европейския континет се позиционират на Европейската
харта за местното самоуправление на Съвета на Европа, приета в Страсбург на
15 октомври 1985 г. С нея, освен участие в избор, се гарантират и възможности
за пряко участие на гражданите в управлението на местно равнище под такива
форми, като участие в събрания на местните общности, местни референдуми
и други прояви на прако гражданско участие. Потенциалът на Европейската
харта се допълва и доразвива с други актове на Съвета на Европа, като: Кодекс
на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения,
приет на 1 октомври 2009 г. от Конференцията на международните
неправителствени организаци /МНПО/ към Съвета на Европа; Препоръка №
19 на Комисията на министрите за гражданско участие в местния обществен
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живот от декември 2001 г.; Стратегия за иновации и добро управление на
местно ниво, приета от Съвета на Европа през 2008 г.
Особен интерес представляват направленията и формите на пряко
участие на гражданите, които законовите регулации предпоставят. На
примера на европейски страни и националния опит, изследователи и
специалисти ги систематизират в различни конфигурации. Ето и няколко
примера: в направлрение пряка демокрация – за основна форма на
гражданско участие се утвърждават местните референдуми; в направление
граждански инциативи за обществени обсъждания и консултиране се налагат
различни организационни форми, сред които доминират обществени и
консултативни съвети, комисии; в направление граждански услуги се срещат
различни форми на сдружаване и обединяване в различни организационни
конфигурации и т.н.
Проектът на Община Перущица по своя замисъл, тематика, цели,
очаквани резултати и ефекти се вписва в направления обществени
объсждания, консултации, граждански инциативи и гравитира към
обществените/консултативни съвети, като организационни форми на
реализация, които имат широко пространство на приложимост и потенциал за
креативност и иновативност. Гражданските инициативи за объсждане и
консултиране, като идеи, критики и предложения към местната власт
практически са неограничиени – те могат да се разпростират, както върху
идентифициране и приоретизиране на проблеми, обект и предмет на местното
самоуправление, така и върху формите и механизмите на тяхното решаване,
което гравитира към функционирането на органите на местната власт.
В основата на ефективната реализация на гражданското участие в
различните направления и форми на реализация са заложени изискванията и
условията за достъп до обществена информация, информирането и
консултирането с гражданите, чрез които, от една страна се постига
прозрачност на дейността и решенията на местната власт и общинската
администрация, а от друга страна, се мотивира интереса на гражданите,
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стимулира се тяхната заитересованост, провокира се гражданската активност
и съпричастност към проблемите на местните общности.
Информационните технологии, с тяхната динамика и иновативност,
преодоляват бариерите, ограниченията и скоростта на процеса на
информиране и консултиране на гражданите. В съвременната реалност всяка
форма на гражданско участие в различните направления на местното
самоуправление практически е несъстоятелна и невъзможна извън нейното
информационно-технологично кодиране.
Следователно интегрирането на организационните форми на
гражданско участие с информационно-технологичните инструменти на
практическа реализация е в основата на реалното развитие на местното
самоуправление със висок ефект в привличането на младите и икономически
активните граждани в този процес.
От тук следва важен извод относно реализацията на проекта – добрите
практики, които ще се анализират, оценяват и селектират и впоследствие
адаптират към социлната общност, местната власт и местната администраци,
следва да се транслират в адекватни технологични механизми за практическо
прилагане.
Институционалната продкрепа на местното самуправление и
гражданското участие окуражава, ориентира и стимулира активността на
гражданите, на публичните и гражданските организации за неговото развитие.
Достатъчно е да се акцентира на няколко национални инициативи и събития
на изпълнителната власт в лицето на МРРБ и НСОРБ и със сериозната
подкрепа на Съвета на Европа. А както е известно, тази европейска
организация, е популярна с нейната устойчиво активна стратегия и политика
за развитие на местните общности, местната власт и гражданското участие на
местно равнище, доказателство за което е дейността на Европейския център
за експертиза в областта на местното самуправление.
По силата на европейските критерии и стандарти през 2010 г. България
заема призово, пиононерско място в една от класациите на Съвета на Европа.
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България се сдобива с позиция на първата страна, т.е. на пионер, с одобрена от
Съвета на Европа Стратегия за иновации и добри практики на местно
ниво, реализирана от МРРБ и НСОРБ.
В резултат на полученото признание, България също така е първата
държава членка на Съвета на Европа, която през 2010 г. е акредитирана да
присъжда Европейски Етикет - отличие, което се връчва за срок от две
години на местни власти в страната със силно ефективно и жизнено местно
управление. Отличието има за основана цел да стимулира и динамизира едно
продуктивно съревнование на общините в изработването и реализирането на
добри политики и практики.
На церемония в рамките на 12-та годишна среща на местните власти 17
общини са удостоени с европейския приз Етикет за добро управление на
местно ниво, сред които само четири общини са областни центрове.
Съзнателно се акцентира на тази практика по силата на две
обстоятелства. Едното, както вече се изтъкна, има силно стимулиращ ефект за
активизиране на добри практики в управлението на местно равнище. Второто
обстоятелство произтича от приетите 12 принципа или критерии за
присъждане на европейското отличие наречено Етикет за добри практики, сред
които са гражданско участие, социално единство, откритост, прозрачност,
иновативност. А всички те имат пряко отношение, гравитират към целите на
проекта.
Друга институционална национална подкрепа, която насърчава и
активизира развитието на местното управление и гражданското участие са
ежегодните конкурси за добри практики на местно самуправление. Конкурсът
е структуриран в три тематични направления:
Тематична област 1 „Общинска подкрепа за граждански инициативи“;
Тематична област 2 „Нови технологии и решения в управлението“
Тематична област 3 “Социални инвоации и партньорства“ .
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През 2017 г. в конкурса участват 29 общини, като по всяка тематична
област се номинират 4 общини-участници, от които се избират по една община
на първо и второ място.
Институционалните усилия на централните власти и национални
структури имат вече своята традиция. По такъв начин с различни форми и
механизми се насърчава състезателността на общините в инициарането и
реализирането на добри практики на местно самоуправление и гражданско
участие. Време е обаче, да се подемат и инициативи за стимулиране на
общинските власти и граждански структури да разработват и прилагат и
системи за оценката на въздействието, на постигнатите ползи и ефекти от
политики, проекти и решения, реализирани с различни форми на гражданско
участие.
І. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИ/КОНСУЛТАТИВНИ
СЪВЕТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В
БЪЛГАРИЯ
1.1. ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ – ОСНОВНИ ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКО
УЧАСТИЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

А/. Правни основания
Една от основните, широко разпространени и ефективни практики на
гражданско
участие
в
местното
самоуправление
са
обществените/консултативните съвети. В самоуправлението на местните
общности са интегрирани разнообразни обществени съвети и всеки от тях има
своите правни основания – макар и различни, и разнообразни, като сфера на
регулация. Значителна част от тях се създават по силата на закони и
подзаконови актове, визиращи отделни социални и икономически области.
Основанията за тази правна възможност може да се свързват с необходимостта
от целенасочване и адаптиране на местните политики и програми към
проблемите на социалните общности, интензифициране на взаимодействието
на местните органи на власт с гражданите, както и от постигане на по-големи
ефекти от приеманите на местно равнище управленски решения. И тази теза
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се потвърждава с тематичната област на законите, които дават възможност за
изграждане на обществени съвети на местното равнище на власт. Поконкретно, това са следните закони:
- За социалното подпомагане и Правилника за неговото приложение. На
негова основа в общините се създават Обществени съвети за социално
подпомагане с определени от закона функции, чрез които се извършва пряк
граждански конторл върху общинските дейности по социално подпомагане.
- За контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. На негова
основа се създават Обществени съвети, чиито състави се определят по
предложение на кметовете и с решение на общинските съвети.
- За туризма. По силата на неговите разпоредби Кметът има
правомощията да създаде Консултативен съвет и да ръководи неговата
дейност. Законовите разпоредби определят също така представителството в
този съвет, т.е. неговия състав и начина на вземане на решения, задължва
разработването на Правилник за дейността му, който да се приеме от
Общинския съвет. В правомощията на кмета се вписват задълженията да
определя числения състав на Консултативния съвет, да го председателства или
да упълномощи лице, което да изпълнява тези ангажименти.
- За закрила и развитие на културата. Законовите разпоредби налагат в
сферата на културата общините да създават експертно-консултативни
обществени съвети или комисии, които да подпомагат органите на местната
власт в развитието на културните дейности. Предвижда се в тях да участват
представители на творчески съюзи и оторизирани държавни институции,
изтъкнати дейци на културата. По силата на Закона, съветите в сферата на
култура имат определен период на действие, а иницитивата за тяхното
създаване, както и регламентите на тяхната дейност се вписват в
правомощията на кметовете на общините.
Освен изброените, и други закони предпоставят изграждането на
обществени – консултативни, експертни съвети или комисии към местните
органи на власт и местната администрация. Такива възможности предполагат
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Закона за насърчаване на заетост и Правилника за неговото прилагане, Законът
за народната просвета, в резултат, се създават обществени консултативни
съвети или експертни комисии към общинските бюра по труда, съвети по
образованието, педагогически съвети, училищни настоятелства.
Наред с тези и други закони, Законът за местното самоуправление и
местната власт /ЗМСМА/ практически създава големи възможности за
изграждане на обществени съвети в различни области и сфери на дейност, но
и с различен статус и по инициатива – както на местните органи на власт, така
и по инициатива на граждани и граждански неправителствени организации
/НПО/. По силата на тази правни разпоредби става възможно местните органи
на власт да се фокусират към значими за социлните групи и общности
проблеми като си взаимодействат и се консултирани с тях. Липсва
императивно изискване за съдебна регистрация на такъв род съвети, поради
което и твърде рядко явление са случаите на регистрация като юридически
лица по силата на ЗЮЛНС. Тяхната легитимация се основава на приемането
на учредителен акт /Протокол/, в допълнение с регламент от правила
/Правилник/ за функциониране.
Началото на изграждането и функционирането на обществените съвети
на равнище местно самоуправление, според изследвания на редица
неправителствени организации, се поставя в началото на новото столетие – от
2003-2004 г. се наблюдава възходящо развитие на тези форми на гражданско
участие в местното самоуправление. Развитието на този процес се аргументира
преди всичко с институционални промени и фактори. Преди всичко решаващ
принос за това имат създаването и/или модернизирането на
законодателството в редица сфери на социалния живот. Тласък в развитието
на обществените съвети има и членството на България в Съвета на Европа и в
Европейския Съюз, в резултат на което се предприема не само хармонизиране
на законодателството в социалните сфери, но се и осигурява възможност за
достъп и трансфер на добри практики на местно самоуправление от страничленки на ЕС и Съвета на Европа.
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В резултат на анализ на материали от проучвания на местното
самоуправление се откроява общото, типичното за тези форми на гражданско
участие, независимо от тяхното разнообразие.

Б/. Обща характеристика на обществените съвети
Първо. Прави впечетление, че преобладаващата част от обществените
съвет се изграждат на основение на закони и подзаконови актове, регулиращи
преди всичко сфери на социални услуги и дейности, с изключително значение
за живота на гражданите и местните социални общности. Основните сред тях
са: Закона за социално подпомагане, Закона за насърчаване на заетостта,
Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народната просвета,
Закона за туризма и др. По силата на тази закони, практически във всички
общини, са изградени такива органи на гражданско участие, като накои от тях
имат популярност с активната си дейност и добрите практики, които създават.
Още на етапа на стартиране на дейността си примери на добро функциониране
създават обществените съвети в редица общини, приди всичко областни
центрове каквито са: Обществен съвет по рехабилитация и социална
интеграция на хора с увреждания – община Варна; Обществен съвет по
въпросите на децата и младежите в неравностойно положение: сираци, деца с
увреждания, деца от малцинствен произход, от социално слаби семейства,
деца в риск и др. – община Русе; Обществен съвет по социално подпомагане –
община Разград; Обществен съвет за борба с прояви на малолетни – община
Свищов, Обществен съвет по етническите въпроси – община Тутракан;
Обществен съвет по развитие на спорта – община Белене, Силистра,
Обществен съвет по достъпност и интеграция на хора с увреждания –
Общински съвет, община София, Общестевн съвет по туризма – община
София, Обществен съвет по социални дейности и закрила на детето – община
Стара Загора; Обществен съвет за превенция на наркоманиите и контрол върху
наркотичните вещества – община Добрич. Тази листа от етапа на старта на
обществените общински съвет към настоящия момент може да се допълни с
още много други добри практики от други общини. Макар и бавно и трудно
напредък има, за което има редица свидетелства.
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Второ. Законът за местното самуправление и местната власт създва
допълнителна възможност за развитието на гражданското участие чрез тази
организационна форма – обществен съвет. По силата на чл. 17, чл 21, чл. 44 ал.
1, т. 1 и т.2 ОТ ЗМСМА „Общините могат да създават Обществени съвети и
без изрично това да е посочено в закон и подзаконови актове, регламентиращи
съответната сфера на публични услуги.“. Дефинирана по този начин
последната норма няма императивен характер. Практически, чрез нея се
стимулира гражданската активност, създава се възможност за развитие на
инициативи на граждани, граждански сдружения с нестопанска цел, на бизнес
и публични организации, на органите на местната власт. Примери за такъв тип
организации вече има много. Едни от първите примери са: Обществен съвет за
насърчаване на участието на жените в община Шумен, Обществен съвет по
чистота на общините – община Русе и др, създадени по силата на ЗМСМА.
Трето. Общинските съвети, независимо от законите, на чието основание
се изграждат и функционират, приемат определен правно-организационен
статус, характерен с такива принципни положения като:
а/
Всеобща,
универсална практика е функцинирането на обществените съвети да се
основава на Правилник за устройството/организацията на тяхната дейност –
документ, който се приема дори при уредяването на един обществен съвет. По
такъв начин се въвеждат правила на работа, които правят дейността на съвета
прозрачна и предвидима.
б/ Основните моменти, които обикновено са предмет на регулиране в
Правилниците се онасят до:
- Основания за учредяването/създаването на обществените съвети.
Целта и предназначението им е да допринасят за формиране на ефективни,
реалистични политики на местните органа на власт и да съдействат за тяхната
реализаиця, да допринасят за постигане на публичност и прозрачност на
решенията на мествата власт. Тези органи се възпримат като мостове, като
транслатори за постигане интензивно и ефективно взаимодействие между
гражданите и органите на местна власт.
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- Принципи на членство/участие – участието на гражданите и
гражданските структури е доброволно, мотивирано от гражднската активност
за принос в решаването на проблеми на местната социална общност.
- Състав на съвета, формиран в резултат на инициарано или заявено
доброволното участие в съветите на екперти и общественици, граждани,
членове на общински съвети, представители на синдикални и работодателски
организации, на неправителствени организации – сдружения, фондации и др.
- Форми на работа – заседания, дискусии, открити форуми и редица
други форми на социални контакти с граждани и социални групи, регулярност
на провежданите форми на социални дейности и контакти – обикновено е
възприет тримесечен срок на провеждане на заседания или срещи.
- Механизми на въздействие за постигане на очакваните ползи и
ефекти от дейността на обществените съвети. Статусът им на дейност
предполага вземане решения с характер на предложения до местните органи
на власт за решаване на конкретни проблеми на социлната общност или на
отделни социални групи. И именно тук най-силно се проявява потенциала на
обществените съветеи да генерират нестандартни, оригинални, иновативни
предложения за решаване на конкретни проблеми, да въздействат върху
социалните групи и общности, да мобилизират техните усилия, да съдействат
за мобилизиране и интегриране на ресурси за реализиране на направените
предложения, да оказват натиск и контрол върху местните органи на власт за
решаването на острите проблеми на социалните общности.
- Лигитимация - обикновено обществените съвети, не се регистрират по
съдебен ред, тъй като тяхното създаване/учредяване се основаван на законова
база, в съотответствие с конкретни членове на цетираните вече закони и в тях
не е предвидено като задължително изискване съдебната регистрация.

В/. Типология на обществените съвети
За целите на настоящия проект от значение е да се проследи типологията
на обществените съвети по определен набор от характеристики и на тази
15
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основа да се разкрие доколко добрите практики, ползите и ефектите от тяхната
дейност се предпоставят от техните типологични характеристики.
На фона на общото предназначение на обществените съвети – да
съдействат за развитие на местните социални общности, за решаване
проблемите на гражданите чрез взаимодействие и съдействие на местните
органи на власт, всеки от тях има своята специфика. Критериите, по които се
отличават и на тази основа могат да се типолигизират обществените съвети се
отнасят до следните характеристики.
Първо. Институционалните /законови/ основания на създаване.
Както вече се изтъкна основанията произтичат от закони, регулиращи
конкретни сфери на социални услуги и от ЗМСМА. Разликата е значима. Ако
първата група закони очертава сферата, рамката, предмета на дейност и до
голяма степен вменява задължение на местните власти за тяхното изграждане
и функциониране, то ЗМСМА дава свобода на поведение и избор. Инциативата
за тяхното създаване може да произтича и от граждани и граждански
структури, а тематиката, проблематиката, целевите групи, предмет на тяхната
дейност, е въпрос на свободен избор, което придава висока степен на гъвкавост
и адаптивност към проблемите, културата, традициите на местните общности.
Второ. Тематика, предмет на дейност. Разделителна линия произтича
от законовите основания на създаването на съветите. Преобладаваща част от
съветите се създават по силата на закони в сферата на социалните дейности и
услуги в резултат на което тематичният обхват на тяхната дейност покрива
конкретни социани дейности или целеви социални групи – социално
подпомагане на хора с увреждания, социална интеграция на малцинствени
групи и т.н.
Трето. Териториални мащаби на дейност. И като законови основания,
и като практическа реализация, обществени съвети функционират на всички
равнища на териториално деление на страната – областни, общински, кметски,
районни, квартални. Още през 90-те години в България в съответствие с
европейската класификация на регионализация в България са изградени и
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функционират 6 региона на 2 ниво и 28 областни съвети. Или обществени
съвети могат да се изграждат на всяко равнище, на което е представена
изпълнителната власт. И както може да се предположи: първо, предметът на
тяхната дейност като обхват и проблематика са силно повлияни от
териториалното равнище на дейност; второ, най-голяма тежест и най-силно
развитие на общинските съвети се наблюдава на равнище общини.
Практически общинските съвети дава облика, формират представата за
гражданското участие в местното самоуправление.
Четвърто. Инциатива за изграждане на съветите. Критерият за
отграничаване е субектът на инициативата за тяхното саздаване – на органите
на местната власт или на граждански структури/сдружения и граждани. И в
това отношение, както може да се очаква, преобладават обществените съвети,
създавани по инициатива на местните власти, което се обяснява със законовите
основания и задължения. Минималният дял, дори епизодичната поява на
обществени съвети, продукт на гражданска инициатива се обяснява с ниската
гражданска активност в резултат на незаинтересованост, отчуждение,
недоверие в тяхната ефективност и т.н.
Интересен е и един друг аспект в типологизацията на обществените
съвети. В публичните комантари и експертни анализа се е наложила практика
на еднозначно третиране на обществени и консултативни съвети. Безспорно
обществените съвети имат консултативни функции и консултативен статус
или характер. Но консултативните съвети могат да имат не само обеществен,
но и експертен характер. В този смисъл би било коректно да са внесе
разграничаване на обществените и консултативните съвети на основата на
определени критерии. Например безусловно обществен характер имат съвети,
в чийто предмет на дейност са изведени проблемите на социалните общности,
на гражданите, при решването на които от ключово значение са интересите,
мненията, становищата и предложенията на гражданите. Наред с тях могат да
се изграждат и съвети, които да подпомагат с експертни оценки и предложения
на граждани общинските органи на власт при при вземането на решения в
предмет на тяхната компетентност. Следователно самото наименование на
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съветите следва да се прецизира в зависимост от целите, основанията,
начините на тяхното изграждане и функциониране. В това отношение
инетресно е предложението на фондация „Институт за пряка демокрация“ за
типологизиране на обществените съвети. Според авторите на доклада е
възможно да се откроят два типа или две групи съвети: общественотериториални и граждански консултативни съвети.
Г/. Очаквания, ползи, ефекти от работата на обществените

съвети
В това направление се очертава най-големия дефицит на информация,
анализи и оценки на добрите практи, независимо от тежеста, която се отдава
на този проблем с институционализацията на подходите и методите за оценка
на ефектите от въвеждането на нормативните актове и решения на публични
органи на власт. Към момента основният канал на информация за ползите от
дейността на обществените съвети се различните форми на допитване до
представители на местните власти, граждански сдружения, медии, до
общински съветници и граждани чрез интервюта, анкети, коментари в
социални мрежи и др. От анализите на събраната информация се очертва
своеобразен консенсус в оценките на работата на тази форма на гражданско
участие. Преди всичко Обществените съвет се налагат като популярна форма
на взаимодействие на местните власти с гражданите и социалните общности.
Тяхната популярност, както може да се очаква, е сред представителите на
местната власт и общинските съветници. Позицията на гражданите обаче е поразлична. Оказва се, че те са информирани за съществуването на обществените
съвети, но не са наясно с тяхната дейност, с нормативната уредба за тяхното
създаване и най-вече преобладават скептичните настроения относно
възможностите на тези форми на гражданско участие да повлияват върху
вземаните решения от местните органи на власт. Независимо от популярността
на обществените съвети преобладаваща част от анкетираните считат, че
интересът за участие на гражданите към тях е минимален. Резултатите
разкриват, че около една пета от гражданите се отзовават, имат готовност и
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активно участват с предложения при публично обсъжане на проблеми и
вземането на решения.
Обобщените резултати от провежданите допитвания до общественото
мнение на гражданите не са оптимистични. Независимо от техния не малък
брой се очертава дефицит на адекватна информираност на гражданите, т.е.
налице е дефицит на публичност, прозрачност, ниска ефективност на
взаимодействие с органите на местната власт, респективно въздействие върху
вземаните от тях решения. Ниската ефикасност в дейността на обществените
съвети обяснява скептицизма на гражаните към тяхната дейност и демотивира
активността на гражданите. А смисълът и предназаначението на гражданското
участие чрез общинските съвети е в тяхната полезност, което означава
постигането както на ефективност на вложените в тях усилия и ресурси, така
и ефикасност – реализиране на поставените пред тях цели. Затова и усилята на
органите и структурите, натоварени с отговорност за работата на общинските
съвети, са ориентирани към изучаване и трансфериране на добри /ефективни
и ефикасни/ практики в тяхната дейност.
1.2. ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ В БЪЛГАРИЯ

Вече две десетилетия специализирани публични и гражаднски
организации провеждат набюдения върху работата на обществените съвети на
местно равнище, дейност, която се развива успоредно със самия процес на
тяхното изграждане и функциониране. На тази основа са описани примери на
добри практики, които се утвърждават в устойчиво добри практики, т.е. и към
момента реализират полезна, ефективна и ефикасна дейност, популярна и
разпознаваема от гражданите на съответните общности. Ето и няколко от тях.
- Община Стара Загора: Обществен съвет по социално

подпомагане и закрила на детето. Интерес представяват както моменти
от Правилника за неговата дейност, така и постижения, реализирани още на
стартовия етап на неговото създване. Този съвет е изграден по инициатива на
гражански организации, но в неговия състав участват разностранни по
характер структури: публични организации и представителите на местната
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власт, бизнес организации и други. Съветът е и с шрок спектър на дейност,
което е очевидно от изградените към него 4 комисии и формулирани функции
в 10 позиции. Съветът ефективно функционира вече две десетилетия –
създаден е през 2001 г. и допълва с добри примери своята история. Така
например, още в сомото начало е изграден Обществен дарителски фонд в
Стара Загора, а за своята активност получава признание с избора за включане
на общината като една от шестге общини в националнен пилотен проект
„Повишаване на багосъстоянието на децата в България“, финансиран от
Европейската банка.

Община Разград: Обществен съвет по социално
подпомагане – порулярен и разпознаваем в общината. Създаден е още
-

през 2003 г. на основание на промени в Правилника на Закона за социално
подпомагане. В Правилника за неговата дейност са дефинирани ясно целите
и функциите на съвета, членовете, както и техните права и отговорности,
правомощия на съвета. Правилникът се промения и допълва периодично с
оглед адаптиране на дейността на съвета към промените в ситуацията. Този
процес най-често се прилага по отношение на състава от членовете на съвета.
Успешно функционира също така Обществен съвет за икономическо развитие
към Кмета на Общината.
- Община Кържали: Обществен съвет по образование и

Обществен съвет по интегрирано образование. Интересното в този
пример е начина и логиката на тяхното създаване през 2004 г. Те се учредяват
в изпълнение на очертаните и предложени от Консултативен съвет към
Общинския съвет на Кърджали приоритетни направления. И не случайно в
нормативната уредба на съветите формулираните цели са допълнени с
дефиниране и на приоритетните задачи. В резултат на тяхната дейност още
през 2007 г. са разработени стратегии и програми за развитие на образованието
в общината и по-конкретно: Програма за оптимизиране на училищната мрежа
в общината; Програма за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби;
Програма за образователна интеграция на деца и ученици от малцинствени
групи.
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- Община Варна: Обшествен съвет в Район Приморски.
Спецфичното в този пример е в инициативата и равнището на неговото
изграждане. То е създаден по съвместна инициатива на кмета на район
„Приморски“ на Варна, на граждани и гражданско сдружение „Зелена Варна“.
Или това е типичен пример за обществен съвет на районно равнище и с
типични за интересите на гражданите области на дейност – районна
инфраструктура, опазване на зелените площи, социални и благотворителни
инициативи и мероприятия, и др. Дейността на съвета е регулирана с
Правилник, в който се формира неговия статус, цели на дейност, състав,
членове, ръководство, функции, основни правила на работа, права и
отговорности. Съветът реализира постижения още през първите години от
неговото създаване през 2001 г. и те са в областта на опазване на зелените
площи, коледни благотворителни мероприятия, ограничаването на временни
търговски обекти с нерегламентиран статут, организиране на консултатиции с
експерти при изграждане на районната инфраструктура и др.
- Община Пловдив: Граждански съвет към Кмета на Район

„Тракия“. И в този пример е вложен интересен подход, което дава
основание на неговите инициатори да го определят като иновативен. Този
съвет се ражда по инициатива на гражадни, поради което се идентифицира и
дефинира като Граждански съвет с обществено консултативен характер или
статус. Мотивите, които стоят и в основата на целите на Съвета, е да се осигури
представителност на гражданите в един сравнително голям по численост на
населението район, в който липсва обществен съвет на районно равнище на
местната власт. Съветът функционира на основата на приет правилник, в който
са дефинирани целите, членовете – основно граждани, функции на съвета,
основни правила на неговата дейност. Тази гражданска инициатива има и
своето последващо развитие, което се разглежда като важно постижение на
Гражданския съвет, а именно – членове на гражанския съвет регистрират НПО
като юридическо лице – партньор на районната администрация и на Община
Пловдив в областта на благоустройствените и инфраструктурните проекти.
Това развитие в гражднаската инициатива от Граждански съвет към НПО от
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членове на съвета се третира като уникална практика в България, заимствана
от практиката на страни-членки на ЕС.
Интересен е също така Обществения съвет за взаимодействие на НПО с
местната власт, Плевен; Ловеч – Кварталните съвети в кварталите
„Вароша и „Червен бряг“, както и кметски съвети в кметствата, община
Ловеч и редица друг
1.3. ОПИТЪТ
НА
СТОЛИЧНА
ОБЩИНА
В
ИЗГРАЖДАНЕТО
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ

И

Както може да се очаква в рамките на общината са изградени множество
и разнообразни съвети, като тематична ориентация, равнища, правно
организационен статус, динамика на функциониране, което ни дава основание
да ги обособим в отделен параграф. Могат да се посочат множество примери
на интересни и добри практики, поради което ще се ограничим до няколко от
тях.
- Районен обществен съвет „Младост“ в София. Дейността на
съвета с неговата активност, активисти и акции на територията на район
„Младост“ са популярни не само в столицата, но и в цялата страна и не само
като създаден опит и традиция, но и като актуална ситуация в кметската
управа. Характерен е статуса на съвета – освен неговата регионална позиция
Съвет е регистриан като юридическо лице по Закона за юридически лица с
нестопанска цел на основата на учредително събрание, на което са приети
основните учредителни документи – Устав, ръководни органи, програма на
дейност. С тези учредителни документи са уредени основните положения,
регулиращи дейността на Съвета – цели, функции, ръководство, органи,
комисии, основни правила на дейност. Впечатлява състава на комисиите –
практически те покриват цялата палитра от проблеми на гражданите и
социалната общност на определена територия, какъвто е столичен район. А
това са комисиите по: Икономическо развитие, Околна среда и екология,
Образование и младежки дейности, Гражданско общество и правов ред,
Зравеопазване и социални дейности, Обществен ред и сигурност, Спорт и
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младежки дейности. Практически съставът на комисиите практически плътно
кореспондира със структурата на местната администрация. За да подпомага
основанта си дейност, сдружението развива допълнителни дейности, активно
комуникира с други организации – национални и европейски, медии и т.н.

- Консултативен съвет по въпросите на туризма към
Столична община. Това е един тематично фокусиран консултативен орган,
в който участват представители на публични и граждански организации,
туристически сдружения с ангажименти и интересите към развитието на тази
икономическа дейност с разностранни ефекти – икономически, социални,
културологични и т.н.. Неговият правно-организационен статус се основава на
закони, подзаконови актове и нормативната уредба на столична община.
Целите, функциите, членовете на съвета, правилата на работа са уредени с
Правилник за неговата дейност.
- Обществени съвети по здравеопазване и социална политика,
Консултативен съвет по образование, Обществен съвет за реализация на
общинската стратегия за десетилетието на ромското включване,
Консултативен съвет по въпросите на туризма при столичната община,
Консултативен съвет по въпросите на психическото здраве, Обществените
съвети в районите „Младост“, „Лозенец“, „Искър“, Слатина“.
Броят и разнообразието от обществени съвети в София е голямо,
различията между тях се разкриват на основата на различни признаци или
характеристики. Един от водещите признаци е основанието, респективно
инициативата на тахното създване – по силата на закони и подзаконови
актове или по инциатива на граждани и/или НПО, т.е на основата на свободна
гражданска инциатива. Значимо разнообразие се очертава и по отношение на
предмета на тяхната дейност – съществуват практики на изграждане и на
специализирани според проблемите съвети и на съвети с по-широк тематичен
обхват. За София, както може да се предположи се изграждат обществени
съвети на само на общинско равнище, но силно развита е и практиката на
изграждане на районни съвети, които функционират в тясно взаимодействие и
общинските обществени съвети и с органите на местната власт. Очертава се и
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сравнително голямо разнообразие по отношение на представителството на
заинтересованите страни, което се обуславя от инциативата и правната уредба
на тяхното създаване. В резултат на тези обстоятелства има съвети, в които
доминира представителството на на компетентните в определена сфера
институции и местните органи на власт, при минамално участие на
гражданите. В друг тип съвети, особено специализираните по определени
дейности, доминира експертното участие и консултативните функции на
дейност. Безспорно съществуват и съвети, чийто състав се формира на
основата на равнопоставеното участие на заинтересованите страни –
представители на гражданското общество, местните органи на власт, експерти,
институции.
ІІ. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИ/КОНСУЛТАТИВНИ
СЪВЕТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ
2.1.

Законодателната рамка на Съвета на Европа

Основа и тласък за интензифициране на гражданското участие в
местното самуправление дава Европейската харта за местно
самоуправление на Съвета на Европа, приета през 1965 г. в Стразбург. В
България е ратифицирана през 1995 г. от 37-то Народно събрание и на тази
основа е приет закон за местното самуправление, публикуван в ДВ бр.28/
38.03.1995 г. И с този закон се урежда не само процеса на местната власт и
местната администрация, но и в процеса на участие на гражданите в местното
управление, чрез редица форми на пряката демокрация. Или създадена е
правната основа, фундаменталните принципи, богатството от форми,
механизми за участие на гражадните в местното самуправление практически в
рамките на целия европейски континет.
Следващият по ранг европейски документ, който допринася за развитие
на гражданското участие е Кодекс на добри практики за гражданско
участие в процеса на вземане на решения, приет от Конференцията на
МНПО към Съвета на Европа на 01.10.2009 г. Неговата цел е да насърчава и
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стимулира процеса на гражданско участие в европейските страни, като създава
благоприятна среда в цяла Европа и на основата на взаимодействието на
граждански организации да се трансферират добри практики и опит и да се
мултиплицират реални ползи и ефекти за местните общности от гражданското
участие. Кодексът съдържа всички необходими иструменти за организиране
на гражданското участие, чието осмисляне и адаптиране към конкретна среда
позволява да се създадат работещи и ефективни практики на гражданско
участие. В него са формулирани принципите и формите на гражданско
участие; очертани са етапите на разработване и на вземане на решения от
местните органи на власт и на тази основа са очертани възможностите за
включване на гражданите на различните етпи, акцентира се и на техническите
и организационните механизмите за повишаване на капицитета на
гражданското участие като електроните /онлайн/ форми на участие,
организационни структури като НПО, мрежи за взаимодействие, регулативни
документи като рамкови споразумения, пактове за взаимодействието на
гражданите и гражданските структури и др.
Следващ значим документ на Съвета на Европа е Стратегия за
иновации и добро управление на местно ниво, приета през октомври 2007 г.
Формулирана е основана цел, чиято реализация е дакомпозирана в три
подцели. По-конкрето, основната целта на Стратегията е да мобилизира и
стимулира действията на зинтересовани страни на национално и местно ниво
с оглед гражданите на европейските страни да се възползват от добро
демократично управление чрез непрекъснато подобряване качеството на
местните публични услуги, чрез ангажиране на гражданите в живота на
местните общности и провежданите политики от местните органи на власт.
Така дефинираната цел е декомпозирана в следните подцели: извеждане на
гражданите във фокуса на дейност на всичики местни институции, в техните
стратегии, политики, решения; усъвършенстване и качествено подобряване на
дейностите на местната власт и местната адинистрация, следвайки
дефинираните принципи в Стратегията; насърчаване на всяка страна-членка
на Съвета на Европа да създава инфраструктура, която да насърчава
ефективното функциониране на местната власт и местната администрация,
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като активизира гражданското участвие в контекста и в съотвествие с
Европейската харта за местно самоуправелние и свързаните с нея документи и
стандарти. Като най-значимо в духа на Хартата постижение на Стратегията се
оценява формулираните 12 фундаментални принципа на демократично местно
самоуправление: честни избори – честно провеждане, представителност и
обществено участие по време на избори; отзивчивост; ефикасност и
ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично
поведение, компетентност и капацитет; иновации и отвореност към промени;
устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление;
човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност.
2.2.

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ

А/. Опит от Румъния
-Практика в Тимишоара – Граждански консултативни съвети. По
инициатива на Кмета на Общината от 2003 г. е въведена практика на
гражданско участие чрез Граждански консултативни съвети, която форма е
заимствана от град, Мулхаус, Франция, с който трад Тимишоара е
побратимен. Практиката се оценява като успешна и ефективна, тъй като за
кратък период от време тези съвети получават не само популярност към
местната общност, но и тяхната дейност провокират широк граждански
интерес и гражданска активност за участие. Интересни са вложените
процедури и механизми на тяхното изграждане и функциониране. Съветите
нямат статус на юридически лица по силата и смисъла на действащата
нормативна уредба – изграждат се като консултативни структури/съвети към
местнита власт и местната администрация и тяхната дейност се финансира с
ресурси на общината. Предназначението на съветите е да реализират диалога
и партньорството между местните власти и гражданите за разкриване и
решаване на проблемите на местните общности. Прилагат се различни форми
на диалог и то на етапа на дискутиране на проблемите, на етапа на
разработване на решения, на етапа на обсъждане на варианти и проекти на
решения. По такъв начин се постига максимално доближване на решенията на
местната власт до интересите, предложенията и очакванията на гражданите. В
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приоритет на дейността на гражданските консултативни съвети са проблеми
на градската инфраструктура и градската и околната среда, предвидени за
решаване от местните власти. Наред с тази опция Гражданските
консултативни съвети интензивно развиват собствени инициативи, които са
най-вече в сферата на почистването на града, гражданска подкрепа на
публични структури като училища, болници и други, организиране на
културни събития, привличане на младите хора към гражданските проблеми и
мотивиране на тяхната гражданска активност. Гражданските консултативни
съвети в Тимишоара са се наложила като желана и търсена от местната власт
форма на гражданско участие на местно ниво, което се потвърждава от тяхното
присъствие – вече успешно работят 20 граждански консултативни съвета,
включително по райони и общини, а техният състав се движи от 7 до 50 човека.
Б/. Опит от Словакия
Практика в Банска Бистрица. Своеобразна форма на обществен
консултативен съвет е „Обществено планиране на социалните услуги“ в
града. Неговото изграждане може да се възприеме като осъзната потребност,
тъй като инициативата идва от ръководителя на социалната служба на града
/Бюро за социални услуги/, която се възприма и подема за реализиране от
местните органи на публичната власт. И тази форма, въведена в Банска
Бистрица, е своеобразен трансфер на добра практика, прилагана в Чехия. Този
избор се мотивира с необходиостта от по-голяма прозрачност в
изразходването на значими финансови ресурси в една изключилено
чувствителна за гражданите сфера на дейност, каквито са социалните услуги.
В този смисъл интересен е маханизмът на формиране и функциониране на тази
форма на гражданско участие. Стартира през 2008 г. като инициатива за
Обществено планиране на социалните услуги с хоризонт от 5 години. В нея
участват представители на трите заинтересовани страни - потребителите на
социални услуги, реализаторите/доставчиците/ на социални услуги и
представители на местната власт. За да се постигне реална полза от тази форма
предварително се провежда широка информационна кампания, съпроводена с
провеждането на тематични дискусии в няколко направления. Тази форма на
27
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0146-C01 "Превръщането и утвърждаването на гражданския
контрол в реален и значим фактор за развитието и модернизацията на община Перущица" се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

гражданско участие се оценява високо от гражданите и участниците, като се
изтъкват следните ефекти: повишаване на прозрачността в изразходването на
публични ресурси; постигане на ефективен диалог между заинтересованите
страни, респективно на доверие между граждани, частен и публичев сектор,
адаптиране на реализацията на пубичните услуги към потребностите и
очакванията на техните потребители.
В/. Опит от Холандия
Практика в град Грьонинген. Създадена е интересна форма на
гражданско участие, дефинирана като „Общностен екип за разпределение на
общински средства“. Тези екипи се иницират от общинското ръководство на
Грьорингер и се изграждат на квартално равнище с идеята да се активизира
участието на гражданите за решване на проблеми, по които най-вече
гражданите са съпричастни, а и имат необходимите реални представи за тях,
знания и потенциал да ги решават по начин, който удовлетворява техните
потребности и очаквания. Интересен е подходът на тяхното изграждане. Целта
е да се постигне самоуправление на квартално равнище. За тази цел общината
сключва споразумение с 5 Сдружения на собственици на жилищни имоти. По
силата на тези споразумения, Общината и сдруженията, поемат отговорността
да разпределят чрез кварталните бюджети допълнителен финансов ресурс от
20 мил. евро между 14 квартала за период от 4 години. В рамките на тази
инициатива гражданската активност на квартално равнище се реализира чрез
създаването на Обществен екип във всеки квартал, с активната продкрепа на
неговата дейност от страна на кварталното самоуправление. В състава на
съветите се включват представители на кварталната администрация и на
гражданите, като поемат отговорност за бюджетното планиране на квартално
равнище. В изследванията се изтъкват различията в състава на тези съвети, но
се подчертава трайното присъствие на сдруженията на собственици на
жилищни имоти, социални работници, държавни служители. В тяхната работа
участват и представители на службите за работа с деца и възрастни хора, на
училища, полиция и др. Привличането на по-широк кръг от граждани и
представители на социални служби и структури е обосновано с
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необходимостта от набиране на идеи и предложения за ефективно използване
на публични финансови ресурси. В периметъра на отговорност на
обществените екипи е да вземат решение за разпределението на бюджетните
ресурси на квартално равнище. За тези си решения обществените съвети
отговарят пред градския съвет. По силата на възприетите правила приоритет
се отдава на тези направления за изразходване на бюджетните ресурси, които
стимулират участието и активността, т.е. приноса на гражданите за развитието
на техните квартали.
Г/. Опит от Германия
Практики в Мюнхен. Подходът и механизмите на гражданско участие
са регулирани с нормативни актове от местно равнище – Обществен кодекс на
провинцията Байерн и Правилника на столицата на Баварската столица
Мюнхен за провеждане на обществени съвети и събрания на гражданите.
Интересени са правилата на участие и фокуса им на дейност. Практически
право на участие в тях се базира или произтича от правото за участие в
общински избори, т.е. на всеки, който живее на територията на общината и
има право да участва в общински избори. Безпорно се допускат и
допълнителни възможности за участие на търговци или лица, които развиват
дейност на територията на общината. По силата на приетите правила
заседанията на обществените съвети са открити, всеки гражданин може да
участва и да гласува предложенията, които се объждат и приемат от
Обществения съвет и се представят на вниманието на Общинския съвет.
Затова и всеки, който участва на заседанията получава карта за гласуване,
карта за участие. Въведен е механизъм за информиране и отговор на направени
допитвания и въпроси. Гласуването е явно, като са приети поцедури и срокове
за обработка на информацията, придвижване на приетите предложения до
местните органи на властта, осъществяване на обратана връзка и др.
процедурни въпроси.
Практики в Берлин. На територията на града, като форма на
гражданско участие е утвърдена административна единица/структура,
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наречена „Квартален мениджмънт“, която е част от общинската
администрация. Тази форма, освен териториално, но и като тематика и
механизми на работа, е близка до хората, до техните проблеми, като им дава
възможност активно да участват в процесите на подобряване на градската
среда, да поемат отговорност за района/квартала, в който живеят, да формират
солидарно отношение и поведение в гражданските отношения. На
административната единица „Квартален мениджмънт“ се възлагат такива
функции като: анализиране на местите проблеми, лансиране на идеи,
разработване на проекти, стимулиране на гражданска активност,
сътрудничество и самоорганизация на гражданите, мобилизиране на подкрепа
на граждани и партньорства с НПО при разработването и реализирането на
проекти, поддържане на кварталната инфраструктура, подкрепа на местни
партньори в търсенето на ресурси за реализиране на проекти за развитие на
кварталите. На териториите на града/общината се изграждат квартални съвети.
Интересен е примерът на берлинския Квартален съвет „Кройцберг“., в който
около една пета от жителите са емигранти. Разположен е до Берлинската стена
и е силно оживен. Освен основното предназаначение да реализира
гражданското участие на равнището на местната власт, има и пряко отношение
към избора на проекти за благоустрояването и развитието на квартала.
Специфичното при формирането на кварталния съвет се отнася до следните
правила на неговото формиране и функциониране: всеки гражданин на
квартала, който има желение, може да бъде член на Кварталния съвет;
членовете се определят чрез избори, които се провеждат на всеки две години;
заседанията на съвета са провеждат всеки месец; ангажиментите на съвета са
разглеждане, обсъждане и формиране на становище по внесени проекти за
развитие на квартала. Основният критерий, от който се ръководят членовете
на съвета,
при формиране на своята позиция или предложение, е
приоритетността на разглежданите проекти. В описанията на тази практика се
акцентира на едно тъврде важно положение във взаимодействието на органите
за гражданско участие на двете равнища – общинско и квартално. Например,
подборът на проектите, които се обсъждат от кварталните съвети, се предлага
от административната единица „Квартален мениджмънт“ на равнище община,
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а решението за избор на проекти, които да се реализират и финансират, се
взема от кварталния съвет. Този пример разкрива дълбоко демократичната
същност и отговорно реализирана форма на гражданското участие.
Последната дума при решението за избор на проекти за развитието на
кварталите се предоставя на гражданите, а отговорността за организацията на
гражданското участие е вменено като задължение на административна
единица. А една добре организирана демократична форма на гражданско
участие неминуемо има своите силни ефекти.
Е/. Опит от Великобритания
Определена тежест се отдава на съвети за гражданско участие в райони
или на територии, в които поради различни причини /най-вече слабо населени/
се изпитват определени житейски неудобства. А това са преди всичко селските
райони. И тяхното подпомагане има своята дълга исторически формирана
традиция. Още от 1929 г. във всички селски райони са изградени съвети за
гражданско участие.
Акценти в практиката на Оксфорд. В тази община е изграден
Оксфордски селски обществен съвет, който е създаден през 1020 г и е един от
най-старите обществени съвета. Той е един от 38-те селски съвета във
Великобритания и един от 8-те съвета от Югоизточната част на мрежа от
обществени съвети. Неговата цел, както и на всички други от мрежата, е да
допринася за просперитета и устойчивото развитие на селските общности, за
да облекчава ежедневния живот и бит на живеещите и работещите там.
Акценти в практиката на Страфордшър. Дейността на съвета е
ориентирана към реализиране на различни по характер инициативи за
взаимопомощ между живеещите в селските райони с цел подобряване на
условията и стандарта на техния живот.
2.3.

ДРУГИ ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ
СТРАНИ
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А/. Споразумения за сътрудничество/партньорство между НПО и
органите на местна власт. Под формата на договори, харти, пактовете се
възпроизвеждат на местно равнище практики, широко разпространени на
национално равнище. По-широко приложение намират във Великобритания,
Полша и Естония. Целите и предназначението на тези споразумения са
ориентирани към постигне на ефективно взаимодействие в предоставяне на
услуги, предимно социални, на гражданите, по отоншение на които се
очертава общ интерес между гражданския сектор и местните власти. На тази
основа се максимизират ефектите и ползите за гражданите. Това обстоятелство
обяснява и ключовия момент в тези споразумения – механизма на
финансиране на гражданските услуги, с чиято реализация се ангажират НПОта. Освен в това направление, споразумения за сътрудничество се сключват и
в такива сфери, като включване на граждански структури в процеса на
общностното планиране, разширяване на възможностите за външно
финансиране чрез проекти и друг тип форми за реализация на местни
инциативи, постигане на подръжка за реализация на каузи на граждани и НПОта.
Б/. Обществени обсъждания. Сред тях с подчертана тежест се налагат
обществените форуми, с които се постига максимална активност и
ангажираност на гражданите със становища, критични бележкии и
предложения, в процеса на обсъждане на местни проблеми с цел вземане на
оптимални и ефективно решения от местните власти. В центъра на тези
обществени обсъждания се поставят проекто-решения, свързани с
изразходването на финансови ресурси от местния бюджет и пряко
рефлектиращи върху интересите на гражданите и развитието на местните
общоности. За един добър пример на тази форма на гражданско участие се
посочва община Грьонингер, Холандия, в която се сключва Споразумение с
пет сдружения на собственици на недвижими имоти. Идеята и целта са да се
въведе принцип на самоуправление на квартално ниво. Обосновават се
позициите, че гражданите са тези, които в максимална стпен са заитересовани
от решване на проблемите, от ефективно използване на ресурсите. Гражданите
са тези, които имат реална представа, опит, знания и умения да намерят
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добрите решения за квартала, в който живеят. По такъв начин Общината и
сдруженията на гражданите постигат споразумения за разпределяне по
квартали на определени в местните бюджети финансови ресурси, чието
конкретно насочване и приоритетно използване се оценява и обсъжда от
квартарни общности екипи, в които са представени различни
институционални и граждански организации, и граждани. По такъв начин на
обществените екипи се предоставят такива дейности, като: идентифициране
на проблемите и на решенията за тяхното преодоляване; формирането на
насоките за развитие и реализиране; разпределението на предвидените
финансови ресурси. Основните принципи, които следват обществените екипи
е да дават предимство на проекти, които стимулират и получават силна
гражданската активост. За разпределението на финансовите ресурси
обществените екипи носят отговорност пред градския съвет.
В/. Обществени съвети и други организационни формирования.
Тези форми в разглежданата група страни се формират като консултативни
органи за гражданско участие и обществен контрол, чиято цел е да подпомагат
местните органи на власт да вземат целенасочени и ефективни по отношение
на проблемите и адекватни на интересите и очакванията на гражданите,
решения. В тези страни е допустимо обществените съвети да се изграждат и
като юридичиски лица и да се създават като граждански, консултативни
органи към общини, райони, квартали. Предвидени са ясни изисквания и
критерии за участие в този тип съвети и формиране на техния състав.
Акцентира се на компетентността и опита на потенциалните участници в
разработването и консултирането на проекти за местно развитие, на
нормативни актове и документи, на принципността и последователността в
отстояване на публични и граждански каузи. Предвидени са и процедури,
които осигуряват прозрачност и публичност в номинирането и избора на
членове на обществените консултативни съвети. В изследвания се привеждат
интересни и разнообразни примери на обществени съвети в различни страни.
- „Съвет на говорителите“, община Еберсвалде, провинция
Брандербург, Германия. Този съвет е създаден през 2003г. в резултат на
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програмата „Социален град“ по определени правила, които определят начина
на формиране, представителство и членски състав, основни функции, начин на
работа. Съветът е формиран на квотен прицип: представители на местната
власт, на граждански сдужения и фирми, на граждани, чиято квота е 8 човека.
Членовете на съвета се избират на форум, като се набират кандидати на брой
по-голям от определения брой членове на съвета /в случая 21 лица/. Избор на
нов състав на „Съвета на говорителите“ стартира три месеца преди акта на
избор. Съветът обсъжда, избира и набюдава изпълнението на проекти на
територията на общината с бюджет до 5 000 евро, като ежегодно прави
своеобразна класификация на предлагани проекти на основата на заявени от
гражаните и гражданските организации приоритети. Създадена е традиция
Съветът да организара Коледния базар, който се е превърнал в мащабно
гражданско събитие, привличащо както жителите на кавартала, така и
граждани от други населени места.
- Обществени консултативни съвети в Румъния. Тяхното създаване е
институционализирано със Закона за публичната администрация, в който
гражданите се третират като основен партньор на местната власт. Законовите
разпоредби позволяват и изграждането на партнаьорства между общините и
НПО на основата на решения на местната власт. Ползата от това
взаимодействие се свързва с активизиране на инициативи, реализиране на
граждански услуги и проекти в интерес на гражданите и развитието на
местните общности. Пример на добра практика се посочва работата на
общинските консултативни съвети в Тимишоара, които са изградени на
районен принцип. Според закона достатъчно е 7 човека от съответен район за
заяват готовност и желание пред Общинския съвет за създаване на обществен
консултативен съвет, по силата на което се регистрира като такъв в общината.
Членовете на съвета работят доброволно и безплатно, а неговите заседания са
публични. Позициите и предложенията на съвета се внасят за разглеждане и
обсъждане в специализираните комисии на Общинския съвет.
- Офис за връзки с НПО. Интересното в тази форма на гражданско
участие е в това, че те се създават към местната администрация, и се
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разглеждат като механизъм, който подпомага вазимодействие на местната
власт с гражданския сектор като представлява общината в процеса на
сътрудничество и съместни инциативи с гражданския сектор. Или тази форма
на гражданско участие се създава и утвърждава като своеобразен посредник
между общината и гражданите в решаването на проблеми на местните
общности и в реализирането на граждански услуги. Пример на добра парктика
е Офисът на НПО в община Шчечин, Полша. Този орган се създава от
Общината през 1997 г. с един служител. Първоначално неговата дейност се
свежда до набиране на информация за дейността на НПО, до регистриране на
техни граждански инциативи, мероприятия, услуги. Впоследствие дейността
на Офиса се активизира и се утвърждава в своеобразен Омбудсман, т.е
посредник и защитник на НПО пред местната власт. В резултат от тази форма
на гражданско участие се създават интензивни, активни и ефективни
сътрудничества и партньорства на НПО с местната власт в сферата на
реализиране на проекти с местно значение, създаване на база данни за
дейносостта на НПО, популяризиране на тяхната дейност на територията на
общината, представяне на общинската админастрация на среща с граждани и
граждански структури. - Бюра за съвети на граждани. Този тип граждански
форми съществуват в Англия от 1939 г., или както се подчертава в
изследванията още от времето на Втората световна война. Спецификата им се
проявява в това, че те предоставят безплатни съвети, консултации на
граждани, отнасящи се до техния личен живот, поради което са и
конфиденциални, а с дейността им на доброволна основа са ангажирани
експерти, специалисти от различни направления. Статусът на съветите е под
формата на НПО и работят като независими благотворителни организации,
които активно се подпомагат от донорски фондове, бизнес организации,
местни организации, граждански дарения. Бюрата за съвети на гражданите са
твърде популярни във Великобритания – регистрирани са 394 като НПО, чиято
дейност покрива 3 500 населени места в Англия, Уелс, Северна Ирландия, а в
нейната реализация участват над 21 500 доброволци. Така изградените бюра
за съвети на гражданите са интегрирани в специална служба, която съдейства
за осигуряване на достъпност и равнопоставеност на гражданите, нуждаещи
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се от съвети и консултиране, подпомага тяхната дейност с предоставявне на
стандарти за реализиране на персоналните услуги, на обучение и др. Освен в
Англия, примери на Бюра за съвети на граждани са открити и в Чехия и
Литва. В Чехия дейността им е организирана под формата на НПО и е
насочена към подпомагане на гражданите да познават и оползотворяват своите
граждански права в защита на своите интереси. И тук в реализацията на
дейността на съветите основна роля имат доброволците и дарителската
подкрепа от страна на фондове, бизнес организации, граждани. В Литва тази
форма е изградена във вариант на Мрежа от бюра за съвети на гражнаните,
които предлагат такива граждански услуги, като обучение, информиране,
консултиране на гражданите по правни и социални въпроси, засягащи
граждански права, осъществяват права и обратна връзка с граждати по повод
провеждани социални политики. Мрежата от граждански съвети се ползва с
подкрепата и на местната, и на централната власт.
ІІІ. ОНЛАЙН-ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ

Обособяването на тази проблематика в самостоятелна част на анализа
може да се обясни с няколко обстоятелства. Преди всичко в заданието е
очертан по-широк план на анализ – онлайн формите не се ограничават само до
обществените/консултативни форми, а до гражданско участие в местното
самоуправление, т.е до различните направления и варианти на гражданско
участие. Освен това, онлай формите са технологичен инструмент, визиращ
технологията на реализация на различните форми на гражданско участие,
които по своята същност са организационно-управленски форми или
механизми. А изборът на технологичен инструмент се предопределя от
организационно-управленската форма, за да се постигне така необходимото
съответствие между организационна форма – технологичен инструмент. И
накрая онлайн формите се въвеждат в публичната власт – централна и местна,
по законодателен ред, с цел постигане не само на ефективност, но и с цел
демократизиране на управлението на публичния сектор чрез прозрачност на
управленския процес, широк достъп на гражданите до информация,
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предоставяне на публични услуги и др. Ето защо онлайн формите на
гражданско участие в местното самоуправление органически се вписват в
дигиталната система на местното самоуправление и местната администрация.
Технологичната модернизацията на местното самоуправление протича и
се развива в контекста на всеобщия преход към новата дигитална епоха,
наричана 4-та индустриална революция. Какво е характерно в опита за
технологична модернизация за страните, членки на Съвета на Европа. От
проведено изследване на нормативните рамки на гражданското участие в
местното самоуправление сред 12 страни се откроява и общото, и
специфичното, в реализация на гражданското участие.
Всеобща практика в европейските страни е електронизацията на
публичното управление да се въвежда чрез Закон за електронно управление,
Закон за електронно правителство. Това е обяснимо, имайки предвид
дълбочината на промяната и сферата на приложение. И тази практика датира
от повече от 5-6 години. Например, в Германия законът влиза в сила от 1
август 2013 г. Дори през 2015 г. Германия подписва Харта за отворени данни
на страните от Г-8.
Прави впечатление и друго – всеобща е също така практиката със
законите за електронното управление да се уреждат и процесите на
електронизация и на местното самоуправление, включително и на
гражданското участие в различните направление. Например в Белгия в Закона
за електронното правителство се включват и регулациите за прилагане на
информационните и комуникационни технологии за улеснение на гражданите
в местното управление. В Германия формулировката е „Е – Закон за
електронно правителство и отворени данни“.
Интересни са прилаганите практики на електронни форми на
гражданско участие на местно равнище. След като на първо място като форма
на гражданско участие в нормативната уредба на всички страни е поставена
пряката демокрация, а като основен инструмент за нейната реализация е
изведен референдума, обясним е стремежът за въвеждане на онлайн форми за
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участие в референдумите. А в можество от европейските страни
референдумите се въвеждат не само на национално, но и на регионално и
местно равнище, в резултат на което онлайн гласуването може да се включи в
обхвата на форми на гражданско участие на местно равнище.
Втора позиция по значимост и приложимост в направленията на
гражданското участие се заема от консултирането и консултативните форми и
органи. Интересно е разнообразието от формулировки на тази форма на
участие. Например, това направление в Белгия се дефинира като обществени
консултации; в Австрия – консултиране с гражданите и консултативни съвети;
в Германия – обществени обсъждания; в Гърция – консултативни комисии; в
Норвегия – консултиране с гражданите; в Полша – публични консултации; в
Румъния – публично обсъждане; в Словакия – открити обществени заседания
и събрания на жителите; в Чехия – консултиране с гражданите.
Консултирането в различните му форми на порявление е предмет и на правно
регулиране, и на свободен избор, което позвлява по-голяма свобода иа
боравене с него – и по инициатива на местната власт, и като гражданска
инциатива.
Изследванията разкриват огромния потенциал на информационните
технологии в областта на информирането на и консултирането с гражданите,
поради което се очертава едно от приоритетните направления на онлайн
формите на гражданско участие. Приносът им е изключително голям голям за
осигуряване достъпа на гражадните до публична информация. В това
отношение се прави сериозен пробив с различни електронни портали, като
„Отворени данни“, което позволява всеки заинтересован гражданин с
минимални усилия и време да се сдобие с необходимата му информация.
Онлайн формите за гражданско участие създават условия за повишаване на
гражданската активност чрез изразяване на мнения, оценки, критични
бележки, предложения, като се създават и подържат електронни
дискусионни форуми и портали за консултиране.
Струва си да се акцентира и на усилията на ЕС в разработването и
въвеждането на европейско равнище на онлайн форми в интерес на
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гражданите. Така например, на 13 септември 2018 г., Европейският парламент
взема решение за създаване на Единен цифров портал „Вашата Европа“, чрез
който гражданите имат възможност да получават най-разпространените
онлайн административни услуги.
Чрез онлайн формите се постига не само прозрачност на местното
управление, висока степен на информираност на гражданите, повишаване на
ефективността, полезността гражданското участие. Но тяхното прилагане има
и други измерения. Очакванията са чрез тях в гражданско участие да се
привлекат младите хора, да се стимулира тяхната гражданска активност и да
се формира гражданско отношение и позиция у тях по основни проблеми на
местните общности.
ІV. МОДЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ/КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА

4.1. ИЗХОДНИ ПОЗИЦИИ

Богатството от форми на гражданско участие, разнообразието от
обществени/констултативни съвети е изключително голямо, а интересът към
добрите практики в тяхното прилагане е обясним. Защото поведението,
отношението, активността на гражданите и гражданските общности е в
основата на едно демократично и ефективно местно самоуправление, насочено
към устойчиво развитие на местните общности и територии.
Проучването и осмислянето на националния и чуждестранен опит
позволява от системни позици да се разработят модели и форми на гражданско
участие, в които да се интегрират вложени идеи, принципи, механизми от
прилагани добри практики. Какви аспекти, акценти и аргументи следва да се
обосноват и на тази основа да се конструира модела на гражданското участие
и по-конкретно на обществени /консултативни съвети. По-конкретно, в
предмет на коментари между участниците в проекта и местните органи и
общности, следва да се изведе определен кръг от проблеми.
Струва си реализацията на проекта да стартира с идея, която да разкрива
гражданското участие, независимо от неговите форми на реализация, като
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гражданска ценост, а не толкова и само като правна възможност. Например
един от проектите, спечелил първо място на първия конкурс между общините,
е под наименованието „С Тунджа в сърцето“. А историята и настощето на
община Перущица дава идеи гражданската активност и съпричастност да се
превърне в мощен градивен фактор за устойчиво развитие на общината и
социалната общност. Например, идейната доминанта на настоящия проект
следва да се формулира в един такъв смисъл: „Заедно да съхрани миналото,
да градим настоящето, да създваме бъдеще на нашите деца“.
Проектът е фокусиран към изграждане на обществени/консултативни
съвети. Тези понятия се третират като синоними, а органите като равнозначни.
Направено проучване на резултати от проведени изследвания показва, че се
прокарва определена специфика, без да се коментира или аргументира
терминологичната разлика. Прави впечатление, че консултативен съвет, като
понятие се използва в случаите, когато се постявят и систематизират
проблеми, търси се гражнаското мнение по проблеми, които изискват и
професионална компетентност, а не само гражданска позиция и интерес.
Обекновено това са проблеми, чиито решения са в предмет на отговорност и
вземане на решение от органите на местната власт – Кмет, Общински съвет.
Обществените съвети имат също така консултативни функции, но като
терминология се използват при създаването им като форма на гражданско
участие с цел разработване на концепции и стратегически направления на
развитие на общините, реализиране на обществени услуги за специфични
социални групи или за решаване на трайни или актуални проблеми на
устойчивото развитие на общините и социалните общности. Акцентира се на
това обсотятелство, за да се обоснове необходимостта от създаване на съвети
и от двата типа – и обществени, и консултативни. Общото между тях е в това,
че и двата типа се изграждат и утвърждават на местно равнище.
Отграничаването на тяхната дейност ще подчертава и разкрива различието
между тях. По такъв начин в рамките на проекта на общината може да се
обоснове модел на гражданско участие под формата на „Мрежа от
обществени консултативни и граждански консултативни съвети в
община Перущица“. Какви различия могат да се проектират при тяхното
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изграждане и въвеждане? Например, статусът на Гражданските консултативни
съвети да се доминира от идеята за гражданско, с експертиза, участие и
партньорство при вземането на решения от местните органи на власт, т.е по
проблеми, чието решаване е в предмета на тяхната компетентност. Докато
статусът на Общественитете консултативни съвети да се доминират от идеята
за гражданско участие с цел обществена подкрепа на реализацията на
граждански услуги и/или в обсъжнането на проблемите на социалните
общности от граждански интерес – а това са проблемите на устойчивото
икономическо и социално развитие на общината, на инфраструктурата,
градското устройство и строителство, пътната инфраструктура и транспорт,
канализация и водоснабдяване, околна среда и редица други области.
Например, гражданските консултативни съвети да се формират по тематични
направления, присъстващи в компетенциите на общинските органи на власт и
тяхната дейност приоритетно да се ориентира към дискусии и формиране на
предложения, становища, идеи, по повод на проекти на решения и нормативни
актове на съответните органи на местна власт, а обществените консултативни
съвети да се фокусират към провеждане на публични обсъждания на
икономически и социални проблеми, към реализацията на граждански услуги,
към разкриване и сигнализиране на проблемите на гражданите и социалните
общности пред местната власт.
Тематичната ориентация като основа на обосноваване и обособяване на
състава, профила и предмета на дейност на съветите, на техните функции и
начин на работа се обуславя от значимостта и тежестта на проблемите –
икономически, соцални, екологични. Безспорно общинските органи са наясно
с местните проблеми, но си струва да се проведе проучване сред населението
и различни целеви групи относно най-значимите или най-острите проблеми,
на текущите или на трайните проблеми на гражданите и населените места. По
такъв начин мрежата от обществени и консултативни съвети може да се
развива не само в хоризонтално измерение, т.е. по проблеми, но и във
вертикално измерение – по населени места /квартали, райони или села/ на
общината.
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Предвид смъсъла, значението и предназначението на обществените
съвети, ключов момент при тяхното изграждане е не само тематичната сфера
на дейност, но и представителността на гражданите и социалните общности,
т.е. състава на съветите. Ефектите от работата на всеки съвет в максимална
степен се предопределят от техните участници и по-конкретно от тяхната
съпричастност и активност, гражданска позиция и експертен капацитет. Ето
защо в този аспект си стурва да се обмислят определени изисквания към
потенциалните участници, както и да се въведат демократични процедури за
номинация и избор на членовете на един обществен/консултативен съвет.
Струва си да се обмислят и възприемат механизми чрез които да се повиши
участието на младите, за да се поддържа и възпроизвежда потенциала за
развитие на гражданската активност.
Гражданското участие, независимо от формата на неговата организация,
следва да се реализира в съответствие със законовите изисквания. А това
предполага обществените и/или консултативните съвети, инициирани от
граждани, местните общности и структури, да се основават на съответните
нормативни положения от Закона за местната власт и местната
администрация. Неговите разпоредби позволяват техният статус да се
лигитимира или чрез съдебна регистрация или на основата на решение на
съответен орган на местно самоуправление. Би било целесъобразно изборът на
един или друг вариант да се основава на споделени от участниците положения.
Например, на обществени съвети, предназначени да организират и
координират, и/или да реализират граждански услуги, им приляга статуса на
юридически лица с нестопанска цел. Докато статуса на консултативните
съвети, създавани с цел да осигуряват връзка между гражданите и общинските
органи на власт, да консултират с експертиза и гражданска позиция местните
органи при вземането на управленски решения.
Всяка форма на гражданско участие следва да допринася за
реализацията на основните принципи на функциониране на местните
структури и власти, като: достъп до информация, информиране и
консултиране на гражданите, прозрачност на решения, дейности, действия на
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органите на местната власт, равен достъп на гражданите до публична
информация. Реалното имплантиране на тези принципи в дейността на
общинските съвети зависи от правилата на тяхното създаване и дейност, които
не се налагат по императивен начин от закона, а се формулират във вътрешен
акт /Правилник/ и се приемат от самия съвет. В този смисъл от значение е да
се осмислят такива организационно-структурни и функционални въпроси
като: цели и предназначение; обхват и предмет на дейност; числен състав и
представителство; функции; начин, ред и процедура на работа; форми и
механизми на взаимодействие и посредничество между гражданите и местната
власт и администрация.
Проучванията разкриват един динамичен и мащабен процес на
навлизане на новите технологии и в общинската администрация, и
общинското самоуправление. При това тази трансформация се реализира на
основата на национални проекти и институционелни регулации. Затова и с
реализацията на този проект следва да се възприемат, а впоследствие наложат
в практиката на общинското самоуправление адекватни, доказали своята
приложимост и ефективност онлайн форми на гражданско участие и поконкретно във функционирането на общинските обществени и консултативни
съвети. А това е и един от специфичните фокуси на настоящия проект. Чрез
тях от една страна, се обогатяват и доразвиват е-формите на местното
самоуправление и местната администрация, а от друга страна, тяхното широко
прилагане позволява в максимална степен да се оползотворят демократичните
принципи на прозрачност и публичност в работата на съветите, дистационно
участие в неговата дейност, постигане на обратна връзка на съветите както с
гражданите, таки с органите на местната власт и местната администрация. За
тази цел е възможно да се проектира е-платформа на Общинската мрежа от
обществени и консултативни съвети, чрез която да се реалзират такива
публични дейности, като: информиране на гражданите относно реализирано
посредничество на съветите между тях и местните органи на власт;
консултиране с гражданите, т.е. търсенето, допитването до мненията,
позциите, оценките на гражданите по проблеми, които следва да бъдат
обсъждани и на тази основа изработването на предложения и становища на
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съответните консултативни и обществени съвети; дискутиране с гражданите
на проблеми на граждани и социални общности чрез масово прилаганите ефоруми.
И не на последно място, следва да се разработят критерии и показатели
за оценка на ефектите от прилагането на различните форми на гражданско
участие. В конкретния случай проблемът се отнся до оценка на ефективността
от работата на обществените и консултативните съвети. Имайки предвид
целите и спецификата на тяхното функционирне, оценката на ефектите на
тяхната дейност следва да се позиционира на основата на критерии и
показатели за оценка на ефикасността, съотнасяйки поставените цели и
реализираните ползи /общностни, граждански, индивидуални/ от решаването
на проблеми чрез дейността на съветите.
4.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНА КОНФИГУРАЦИЯ НА МОДЕЛА

Представянета на идейната концепция на модела, формирана в резултат
на осмисяне на резултатите от изследвания на опита на европейски страни и
националния опит на общини в България, дава основание да се дефинарит
определен кръг от проблеми, на които в рамките на проекта да се намерят
конкретни решения, аргументирани в идеен, правен, организационнофункционален, технологичнен аспект. В този смисъл, на настоящия етап от
работата върху проекта, е възможно да се предложи за объсждане и
последващо разработване следния набор от параметри, очертаващи
консрукцията
на
модела,
безусловно
фокусиран
към
обществените/консултативни съвети, адекватни инструменти за реализиране
на гражданското участие в местното самоуправелние по линията или
направлението на информиране и консултиране. Обобщено отделните
параметри на идейната конструкция на модела са:
1. Идейно-ценостна доминанта на гражданското участие в местното
самоуправление: „Заедно да съхрани миналото, да градим
настоящето, да създаваме бъдеще на нашите деца“.
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2. Идентифициране на проекта под наименованието: „Мрежа от
обществени консултативни и граждански консултативни съвети
в община Перущица“.
3. Оценка на потенциала на гражданския и публичния сектор за участие
в местното самоуправление
а/ Гражданска оценка на проблемите на общината, на тяхната
тежест и значимост, на потенциала и възможностите за нейното
развитие в различните аспекти и направления - икономика,
социално благосъстояние, инфраструктура, транспорт, култура,
туризъм, историческо наследство и др.
б/ Гражданска самооценка за интереса и нагласите, готовността и
възможността за включване на гражданите и гражданските
общности и структури в изграждането и дейността на
обществените/консултативните съвети.
с/ Институционална оценка, т.е. на представители на местните
органи на власт и на местната администрация на проблемите на на
общината, на тяхната тежест и значимост, на потенциала и
възможностите за нейното развитие в различните аспекти и
направления
икономика,
социално
благосъстояние,
инфраструктура,
транспорт, култура, туризъм, историческо
наследство и др.
д/ Институционална самооценка, т.е. на представители на
органите на местната власт и местното самоуправление за
потенциала на общинските органи за изграждане и подкрепа на
функционирането на обществените/консултативните съвети като
форма за реализация на гражданското участие.
4. Типология на обществените/консултативните съвети
1.1. Обществен/и консултативни съвети, обособявани на основата
на ключови сфери от живота на местната общност, като:
градска среда и инфраструктура; устойчиво икономическо и
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2.

3.

4.

5.
6.

социално развитие; историческо наследство и култура;
туризъм.
1.2. Граждански консултативен/и съвети за участие в процеса на
разработване на стратегии и политики, на проекти на
нормативни актове и решения на органите на местна власт.
1.3. Обществен/и консултативни съвети на НПО в подкрепа на
реализацияна на социални услуги.
Правни основания: обосновка и избор на правно-организационен статус
на съветите:
2.1. Съвети, създавани с решение на общинските органи на власт
2.2. Съвети, регистрирани като неправителствени организации на
основание на ЗЮЛНЦ.
Програма за работата на съветите, с която се дефинират целите и
задачите, сферите и/или направленията на дейност, състав и
представителност на местната общност и местните власти, очаквани
резултати.
Правилник за работа на съветите: численост и период на действие и
обновяване, процедури за номиниране и формиране на участниците в
съвета, механизми и процедури на формиране на дневния ред, т.е. на
приоритетните направления на дейност, процедури и механизми на
работа, механизми и взаимодействие с местната общност и с местните
органи на власт.
Механизми на подкрепа на модела от обществени/консултативни съвети
от органите на местната власт и местната администрация.
Периодична самооценка на работата и резултатите от дейността.

Предложеният организационно-структурен вариант на модел на
обществени/консултативени съвети е максималистичен, за да се очертае
сериозността на ангажиментите и обема на работата по проекта. На тази
основа да се подходи реалистично в избора, разработването и констуирането
на модела. Защото основната цел е да се създадат работещи органи на
гражданско участие, разпознаваеми и признавани от гражданите с реален
принос в развитието на общината и социалната общност.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С настоящия анализ се поставя началото на реализацията на проекта, а
неговото разработване позволява да се осмислят такива предизвикателства
като мащаби на работа не само в контекста на изпълнението му, но най-вече
като текущи ангажименти и усилия на местната власт и местната
администрация за реално и ефективно функциониране на модела на
гражданско участие.

АНАЛИЗЪТ Е БАЗИРАН НА МНОГОБРОЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, СРЕД КОИТО:

1. Сборник с добри практики за включване на гражданите в решенията и
политиките на местно ниво. Разработен от Сдружение „Болкан Асист“
по поръчка на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, 2011 г.
2. Практиките на съществуващите обществени съвети в България и в ЕС.,
с., 2014 г. Възложител – Фондация за прозрачни регламенти,
Изпълнител: Славея Христова, експерт.
3. Проучване на практиките на съществуващите обществени съвети в
България и ЕС по порект Европейски проекти и развитие на
гражданското общество, 2009 г. Възложител: Фондация за прозрачни
практики. Изпълнител: Славея Христова, експерт.
4. Регламентиране взаимодействието на Столична община с Обществените
съвети на столицата – възможни варианти и модели, по проект
„Проучване, систематизиране и адаптиране на съществуващи практики
за функциониране на обществени съвети в България и изготвяне на
правила за взаимодействие на Столичния общински съвет с
обществените съвети в София., Фондация за прозрачни практики.
5. Доклад от Фондация „Институт за пряка демокрация“ за резултатите от
изпълнението на задачата: „Проучване на нормативната рамка за
гражданско участие в други-държави членки на Съвета на Европа.
Анализ на възможностите за разширяване участието на гражданите в
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управлението на местно ниво в България и позготовка на предложение
за нормативни промени.
6. Анализ на адаптирани добри практики на местните власти. Проект
„Партньорство и сътрудничество за реализиране на инициативи в
областта на добро управление между общините Мадан и Рудозем,
Република България и община Чивителла, Романия, Рпублика Италия.
7. Проект София – Плевен – Сливен – добро управление в полза на
гражданите. Европейски практики за взаимодействие между местните
власти и гражданския сектор. Ани Недкова, htfp://kvartal.europe.bg.
8. Местно самоуправление, МРРБ, WWW. Mrrb.bg.
9. Е-седмичник, За местната власт, Фондация за развитие на местното
самоуправление.
10. Даковска Мирослава, Гражданско участие в процесите на вземане на
решения и взаимодействие с публичните институции., Научни трудове,
серия 5.2, 2010 г. Русенски университет.
11. Камчийски гласове – Портал за електронни административни услуги.
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