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Възможности за участие на гражданските организации в  

процеса на вземане на решения и формиране на  

политики на местно ниво в България 

 Участие в обществени обсъждания по актуални въпроси  

(например представянето на общинските бюджети) – не 

достатъчно ефективна практика на местно ниво 

Изготвяне на становища и стратегии по даден въпрос или 

политика 

 Участие в съвместни проекти и инициативи с общинските 

структури 

 Подаване на сигнали и жалби към общинската 

администрация;  

 



 

 

 

 В България няма специални органи към местните администрации, в 

които е задължително да има представители на НПО сектора и те да поемат 

директен ангажимент при приемането на дадено решение;  

 

 Съществена слабост на НПО сектора в България е липсата на 

задължителни регистри на гражданските организации с категории в 

зависимост от сферите на дейност;  

 

 Демотивиращ е фактът, че в повечето случаи се предвижда участието на 

НПО да бъде безвъзмездно;  

 

 Друг важен фактор, който трябва да бъде отчитан и винаги да стои на 

дневен ред е приемствеността, когато се попълва състава на 

консултативните органи с представителите на НПО сектора.  
 
 

Фактори, оказващи влияние при взаймодействието на  

гражданските организации с местната администрация  



 

 

 
 
 

Практики за гражданско участие в процеса на вземане  

на решения от други европейски страни  

(Австрия, Полша, Португалия, Словакия, Унгария)  

Практиката в Австрия: 
 

 Австрия - лидер в ЕС по съвременност на прилаганото 

законодателство по отношение на електронните услуги предлагани на 

бизнеса и гражданите; 

 Честа практика са електронните референдуми и електронното 

гласуване, както и разговори чрез интернет платформи между 

вземащите решения и заинтересовани граждани и представители на 

бизнеса; 

 Ангажираността на НПО към процеса на вземане на решения се 

свежда по-скоро да активното участие на ресорни граждански 

организации в оценката на конкретни идеи за политики.  

 



 

 

 
 
 

Практиката в Полша : 
 

 Във всеки от по-големите градове в Полша има специален общински 

отдел, който се занимава с комуникацията с граждани и неправителствени 

организации.  

 При започването на мандата си всяка община сформира работни 

групи от представители на НПО сектора в различни ресори и 

представители на своите отдели в тези ресори. Решенията на тези групи 

имат значителна сила и те дори могат да върнат за преразглеждане 

решение на общинския съвет, но само веднъж; 

При по-съществени въпроси се търси участието и на гражданите, но 

много често директната комуникация с тях се води от съответните НПО, 

които участват в работната група.  

 Любопитна практика, която има Варшава е част от общинския бюджет 

за годината да се заделя за инициатива избрана от гражданите чрез 

онлайн гласуване  



 

 

 
 
 

Практиката в Португалия : 
 

 На местно ниво все още не е възприета практиката да бъдат 

ангажирани НПО в директното вземане на решения; .  

 НПО сектора обаче участват дейно в предоставянето на качествена 

оценка на предлаганите политики;  

Препоръките им нямат задължителен характер за вземащите 

решения на местно ниво, а са изцяло със статут на експертни оценки;   

 Обичайна практика е да се организират обществени обсъждания с 

граждани и представители на граждански организации, които почти 

винаги се оказват с ниска добавена стойност и по-скоро се приемат за 

фиктивно запознаване на обществото с предлаганата тема.  



 

 

 
 
 

Практиката в Словакия : 
 

 Взаимодействието между гражданското общество и публичните 

власти в страната се базира на пълна прозрачност на публичните 

документи; 

 Закон за компютаризацията  - приет през 2013 година; 

 Гражданското включване в Словакия е съсредоточено по-скоро 

към индивидуалните граждани, а не към неправителствените 

организации  

 Към по-големите общини се създават постоянни групи за 

обществени консултации 

 Приноса на електронните услуги.  



 

 

 
 
 

Практиката в Унгария: 
 

 През последните години в Унгария на централно ниво се налага 
подход на пряко допитване до гражданите, чиято ефективност е 
обект на критики; 

. Може да се индентифицира и проблем, който е характерен за 
България и в частност за област Кюстендил, а именно 
съществуването на голям брой НПО, коите реално не извършват 
дейност ; 

 На местно ниво всяка община има правото самостоятелно да 
решава по какъв начин да ангажира неправителствените 
организации - . съществуват множество добри практики за малки 
градове, които успешно интегрират представители на НПО в 
процеса на вземане на решения - чрез постоянни съвети с фиксиран 
брой членове избирани на конкурсен принцип от различни НПО .  



 

 

 
 
 

Функционален анализ на гражданските 

организации в област Кюстендил  

В област Кюстендил има над 400 регистрирани неправителствени 

организации (в т.ч. Спортни клубове, Народни читалища и 

Училищни настоятелства) - достигането до реалната картина за 

броя на действително функциониращите организации на 

гражданското общество е едно от ограничителните условия на 

анализа. 

„Професионални НПО” или организации, които имат по 

няколко служителя и се издържат на проектен принци са най-

устойчивият представител на гражданското общество.  

Различните типове НПО може да имат специфична добавена 

стойност в диалога с местните власти и увеличаването на неговата 

ефективност и ефикасност.  

 

 

  



 

 

 
 
 

 Като ключови представители на НПО сектора в областта 

са се обособи Народните читалища, чиито брой според 

регистрите към края на 2014 година е 107; 

 В много случай читалищата разположени в селата (85)са 

единствените организации от институционален тип, които 

функционират ежедневно.  

 Освен „държавни културно-просветни задачи” те често 

участват (неформално) в административния живот на 

населеното място и освен това често са и единственият канал 

на местното население за участие в социалния и културен 

живот на страната.  

Важната роля на Народните читалища в област Кюстендил:  



 

 

 
 
 

Тенденции във функционалността на НПО сектора  
в област Кюстендил 

Изведени резултати на базата на анкетни проучвания, осъществени  

по време на двете Информационни срещи, осъществени в Дейност  

2 на проекта ни.  

  Обработени общо 44 анкетни карти от първата 

Информационно среща, която бе с представители на НПО 

сектора и 57 от втората Информационна среща с 

представители на местната власт  
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Участие на НПО от Област Кюстендил в местни,  

национални и международни инициативи 

0 5 10 15 20 25

Изцяло на местно ниво (област 
Кюстендил) 

На местно ниво, но с участие и в 
национални проекти 

На местно ниво, но с участие в 
национални и в международни 

проекти 

23 

11 

10 



 

 

 
 
 

• Интересно е да се съпостави сферата на дейност и 

участието в местни, национални и международни 

инициативи. От резултатите в анкетното допитване става 

ясно, че организациите от 23-те организации, които са 

посочили, че дейността им е предимно на местно ниво 20 

са с една от първите две основни дейности „култура и 

образование”. Това потвърждава тезата, че трябва да се 

търси начин на приобщаване тези организации към 

национални и международни проекти и един от вариантите 

това да бъде направено е чрез участието им в регионални 

мрежи!  

• Едва 7 от 44 респонденти отбелязват членство към 

определени мрежи, като преобладават отговори за членство 

в мрежа от Народни читалища.  



 

 

 
 
 

Самооценка на наситеността с НПО в област Кюстендил 

според респонденти в анкетното допитване проведено в 

рамките на проекта  

24 

20 

Регистрирани са 
много НПО, които 
нямат реална дейност 

Да има и те обхващат 
всички сфери на 
социално-
икономическия 
живот 



 

 

 
 
 

Оценка на наситеността с НПО в област Кюстендил според  

респонденти от административни структури в анкетното  

допитване проведено в рамките на проекта 

29 

22 

2 4 

регистрирани са много НПО, 
които нямат реална дейност 

да, има и те обхващат всички 
сфери на социално-
икономическия живот 

не, сфери като социални 
дейности, младежки, екология, 
не са добре застъпени 

не мога да преценя 



 

 

 
 
 

* Вижда се, че както представителите на 

неправителствените организации така и представителите 

на общинската власт независимо едни от други се 

обединяват около мнението, че броят на НПО в област 

Кюстендил е достатъчно голям, но трябва да се създадат 

предпоставки за неговото преструктуриране, така че 

реално функциониращите организации да се открояват 

ясно и те да бъдат мотора, на който се разчита да 

обединява и защитава интересите на гражданското 

общество в диалога с местната власт. Именно в тази насока 

трябва да бъдат насочени и усилията при работа с НПО 

сектора в област Кюстендил.  



 

 

 
 
 

Сценарии за развитието на НПО сектора в област Кюстендил  

 В област Кюстендил трябва да бъдат съхранени Народните 

читалища като фундамент на гражданското общество особено в 

малките населени места.  

 Трудно може да се очаква те да участват активно в дебата по 

различни политики с предоставяне на експертиза, но съществува 

потенциал за допълнителното им ангажиране в организирането на 

обсъждания и дебати по обособили се проблеми в социално-

икономическия живот на населеното място или областта с 

участието и на представители на общинските администрации.  

 Устойчивостта и развитието на НПО сектора е свързана с 

участието им в национални и международни инициативи. 

Създадената НПО мрежа е един от механизмите за постигане на 

тези перспективи пред сектора.  



 

 

 
 
 

 Важен приоритет пред развитието на НПО сектора не само в 

област Кюстендил, но и в цяла България е подобряване на 

имиджа на гражданските организации и максималното им 

доближаване до гражданите - чрез пълна прозрачност и 

отговорно изпълнение на проектните инициативи. 

 Развитието на алтернативните източници на финансиране 

може допринесат за задържането на квалифицирани кадри в НПО 

сектора.  

 В момента гражданските организации могат да се похвалят с 

едни от най-образованите и най-конкурентни кадри. Тези 

характеристики са ключови за постигането на ефективен диалог с 

местните власти, в който те са убедени в експертизата на 

гражданските представители.  



 

 

 
 
 

-квалифицирани кадри; 

- натрупване на административен опит; 

- специализация в определени теми 

- финансова неустойчивост и липса на 
собствени източници; 

- нестабилен организационен капацитет; 

- лош обществен имидж и липса на доверие 

- консолидация на сектора и създаване на 
мрежи; 

- предоставяне на услуги за осигуряване на 
собствено финансиране; 

- участие в международни инициативи 

- не се индентифицират правилно 
обществено значимите проблеми; 

- слаб обществен интерес към дейността и 
резултатите от нея; 

- демографски фактори в област 
Кюстендил 



Форми на взаимодействие на НПО сектора със структурите 

на местната власт 

 
 
 

Диалог на НПО с местната власт в област Кюстендил  

0 5 10 15 20 25

Участие в съвместни проекти и инициативи 

Изготвяне на становища и стратегии 

Подаване на сигнали и жалби 

Провеждане на благотворителни кампании и 
кампании  по превенция на младежкото здраве 

Не мога да преценя 

Участие в обществени обсъждания по актулани 
въпроси при общината 

23 

1 

4 

1 

4 

11 



 

 

 
 
 

Инициативата при осъществяване на комуникацията между 

двете страни според респондентите от НПО сектора 

21 

12 

8 

1 

2 

Следим постоянно прилаганите политики в съответната област и при 
необходимост изказваме позициите си  
Организираме обществени дискусии, на които каним представители на 
местната власт 
Инициативата трябва да бъде от страна на местната власт 

Не сме задължени да споделяме със структурите на местна власт резултатите от 
нашите анализи и заключения от наблюденията ни  



 

 

 
 
 

Инициативата при осъществяване на комуникацията между двете 

 страни според респондентите от местната власт 

24 

14 

10 

8 

1 

гражданските организации трябва да следят постоянно прилаганите 
политики в съответната област и при необходимост изказваме позициите си 
инициативата трябва да бъде от страна на административните структури 

гражданските организации трябва да организират обществени дискусии 

гражданските организации трябва да предоставят на структурите на 
местната администрация заключенията от свои изследвания и проекти 



 

 

 
 
 

Смятате ли, че неправителствените организации в област Кюстендил  

могат да допринесат за работатана административните структури  

на местно ниво с опита и експертизата си? 

22 

12 

10 

9 

2 
2 

да, безспорно и често го правят 

да, безспорно, но отказват, защото не желаят да участват безвъзмездно в нашите инициативи 

не, прекалено зависими са от различни лични интереси 

не, не разполагат с достатъчно експертиза 

не, опитахме да ги включим, но се сблъскахме с несериозно отношение(неспазване на крайни 
срокове, неспазване на поставени параметри и др.) 
не мога да преценя 



 

 

 
 
 

Възможност за постоянно следене на политиките и  

вземаните решения в сферата на експертиза 

32 

3 

7 

1 1 

Да, отделям от свободното си време, за да следя развитието на политиките в областта на действие на 
организацията ми 

Да, дейността на организацията ми е тясно свързана с работата на структурите на местната власт 

Не, ежедневната ми работа не позволява активно прилагане на експертизата ми в процеса на взимане на 
решения и формиране на политики 

Не, не бих участвал в обществени обсъждания или давал становища, тъй като отделеното време за това не 
ми се заплаща 

не мога да преценя 



 

 

 
 
 

Наблюдение на представителите на административните структури за  

използването на наличните механизми за диалог с  

вземащите решения от НПО сектора в област Кюстендил 

13 

5 

3 

21 

9 

1 
5 

не, изключително рядко 
гражданите\гражданските организации 
се възползват от приемните часове 

Не, представителите на гражданското 
общество почти не присъстват на 
обявените обществени обсъждания 

не, почти не получаваме сигнали и жалби 
на предоставените за тази цел ел. Поща и 
дежурен телефон 

да, гражданите\гражданските 
организации винаги се възползват от 
приемните часове 

да, получаваме много сигнали и жалби на 
продеставените за тази цел ел. Поща и 
дежурен телефон 

да, представители на гражданското 
общество винаги присъстват на 
обявените обществени обсъждания 

не мога да преценя 



 

 

 
 
 

Възприятия на НПО сектора към комуникацията със  

структурите на местна власт 

21 

4 

10 

8 

1 

Проформа, организират се обществени обсъждания само заради 
предписанията в нормативните документи 
Нашите предложения и становища редовно залягат в политиките 
на структурите на местната власт 
Макар и трудно успяваме да влияем върху вземането на решения 

не мога да преценя  



 

 

 
 
 

Преценка на представителите на общинските администрации за  

нуждата от създаване на нови НПО по области 

22 

8 

8 

4 

4 

1 3 
3 1 1 

младежки политики и младежки 
дейности 

мониторинг на публични 
политики 

доброволчески инициативи 

опазване на околната среда 

култура и образование 

не мога да преценя 

организиране на дарителски 
акции 

работа с хора от малцинствата 

работа с хора с увреждания 

здравеопазване 



 

 

 
 
 

Създаването на НПО мрежата  

 Подобряването на сътрудничеството между НПО в областта ще 

допринесе и за предоставяне на по-качествени решения за 

публични политики и по-ефективен диалог между двете страни; 

 

 Оптималният вариант на първоначален състав на НПО 

мрежата, така че тя да бъде с гъвкава структура на управление е 

между 25-35 организации, които да бъдат от различни сфери;  

 

Предложение за бъдещата дейност на Мрежата - срещите й да 

бъдат поне веднъж месечно и да бъдат сформирани отделни 

работни групи по ресори, които след това да се дебатират на 

общите срещи за постигане на единни становища . 



 

 

 
 
 

Заключения и препоръки  

 НПО сектора в област Кюстендил е добре развит и покрива всички 

сфери на социално-икономическия живот на областта;  

 Вече има изградени канали за комуникация между гражданското 

общество и общинските структури, които и двете страни биха желали да 

запазят, но и да оптимизират;  

 Липсата на самоинициатива от страна на структурите на общинската 

администрация за диалог с НПО сектора и по-активното му включване в 

процеса на вземане на решения и формиране на политики;   

 Фундамент на НПО сектора в областта са Народните читалища - 

включването им към новосъздадената мрежа ще спомогне за тяхното по-

добро включване към социално-икономическия живот на страната, но и 

към инициативи на ЕС;   

 Проблем в комуникацията между НПО сектора и местните власти се 

явява липсата на актуални регистри за функциониращите граждански 

организации в областта.  



 

 

 
 
 

Благодаря Ви за вниманието! 

Институт за икономическа политика 

Тел.: 02 952 29 47 / 952 26 93; Факс: 02 952 08 47                                                           
epi@epi-bg.org / www.epi-bg.org 

Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество 

на гражданските организации в диалога с местната власт“ се финансира в рамките на 

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г. - www.ngogrants.bg 
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