ДО
ДИРЕКЦИЯ „МОДЕРНИЗАЦИЯ
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА “
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
АГЕНЦИЯ „СТРАТЕГМА“ –
ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОЕКТ
„АДМИНИСТАЦИЯТА И
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО –
ПАРТНЬОРСТВО В
УПРАВЛЕНИЕТО“, ОПДУ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В отговор на Ваша покана до Центъра за оценка на въздействието на
законодателството, получена по e-mail на 2 май 2019 г., представяме нашето становище
във връзка с подготвения „Наръчник за гражданско участие“ за повишаване
информираността на обществото за начините за участие в процесите по обществени
консултации и други форми на взаимодействие и повишаване качеството на
консултативния процес.
На първо място бихме искали да изразим убедеността си, че необходимостта от
подобен наръчник е безспорна и неговото правилно и качествено изготвяне е от
първостепенна важност за успешното прилагане на практика на регулаторната реформа
и принципите на доброто регулиране, в частност чрез провеждането на пълноценни и
смислени обществени консултации.
В конкретика, по изпратения текст на „Наръчник за гражданско участие“
коментарите ни са следните:
1. Според техническото задание, в изпълнение на което е създаден Наръчникът,
той следва да съдържа правилата, правата и задълженията на гражданите и техните
организации за участие във всякакви видове консултативни формати - консултативни
съвети, онлайн обществени консултации, консултации в рамките на извършване на
цялостна оценка на въздействието, консултации на проекта на общински бюджет,
даване на предложения и коментари и т.н. Наръчникът трябва да обобщава всички
форми на участие, физическо присъствие, онлайн участие, дигитални инструменти и
техните нормативни основания, включително разяснения за всяка възможност за
участие със срокове, идентификация, регистрация и т.н.1
Така поставено, заданието очертава един документ с по-скоро практическа, а не
аналитична насоченост, чийто основен адресат е гражданското общество. Според нас,
първата част на Наръчника не отговаря докрай на целите, за постигането на които се
създава документът. От една страна, тя е изцяло теоретична и трудно би се вписала в
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Вж. така Техническата спецификация на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на
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разбирането за „наръчник“. От друга страна, направеният обзор на правната рамка, а
след това и на принципите и добрите практики в сферата на ангажирането на
гражданско участие е написан по начин и съдържа информация, в много по-голяма
степен интересуваща централната и местната администрация като организатори и
отговорни за създаването на благоприятни условия за гражданско участие, отколкото
самите структури на гражданското общество като потребители на този тип „услуга“.
Въпросната аналитична част от Наръчника, която според нас е ненужно дълга,
търпи критики и по отношение на нейното съдържание. Например, цитираният на
страница 8 от документа, член 42 от Хартата на основните права на Европейския съюз
не представлява правна гаранция за гражданското участие, както се твърди. На същата
страница, малко по-долу е посочено, че Договорът за ЕС (чл. 6) определя, че
Европейският съюз се основава върху принципите на свободата, демокрацията,
уважението на човешките права и основните свободи, което е неточно. Най-вероятно се
визира чл. 2 от ДЕС.
Определенията, дадени в първата част от Наръчника (стр. 17) на термини като
„Гражданско участие“ и „Процес на вземане на решения“ съдържат голям потенциал за
объркване на основополагащото за целия документ понятие, каквото е участието на
гражданите във вземането на решения относно публичните политики, което няма и не
трябва да има нищо общо с участието в партийните политики. При двете дефиниции за
„Гражданско участие“ и „Процес на вземане на решения“ се казва следното:
„Гражданското участие в процеса на вземане на политически решения се отличава
от политическите дейности чрез ангажиране с политическите партии и от лобирането,
свързано с бизнес интереси“;
„Процес на вземане на решения“ – разработване, приемане, прилагане, оценка и
преформулиране на политически документ, стратегия, закон или регламент …“
Те просто не правят разлика между участието на гражданите при формулирането
на публичните политики (от англ. policy) и в политиката като част от основната дейност
на политическите партии (от англ. politics), които са две коренно различни понятия и
при тях смесване не следва да бъде допускано.
2. На две различни места в Наръчника, под различни заглавия – първо като
„Форми на гражданско участие2“, а след това като „Нива на гражданско участие3“ се
разглеждат едни и същи „форми“ или „нива“, а именно – информиране, консултиране,
диалог и партньорство. С изключение на известни малки разлики във форматирането и
спестяването на две графики и една представена добра практика, разделът „Нива на
гражданското участие“ дословно преповтаря информацията, вече изложена в раздела
„Форми на гражданско участие“.
3. Макар Регистърът за прозрачност към ЕК да е споменат мимоходом 4 , не е
изяснено какво представлява той и какви са функциите му, съответно – пропусната е
основна форма на гражданско участие, а именно – директното взаимодействие между
гражданите или организации (включително неправителствени организации),
представляващи специфични интереси и институциите на ЕС, т.нар. лобиране.
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4. В частта „Граждански диалози5“ има два абзаца, посветени на гражданските
диалози като форма за гражданско участие, които дават бегла идея за техния замисъл.
Всъщност в описанието е пропуснато най-важното за същността на тази форма, а
именно, че гражданските диалози са срещи, в които гражданите получават
възможността директно, лице в лице, да задават въпроси към представители на
институциите на ЕС. Намек в тази насока може да бъде намерен в таблицата по-долу,
но като цяло това не е достатъчно ясно обяснено. Отново в таблицата под текста е
посочено, че инициатори на такива срещи могат да бъдат граждани на ЕС и техните
организации, но не е описана процедурата, по която това може да се случи.
Непосредствено след общото описание на гражданските диалози, неясно защо се
започва коментирането на програмата „Европа за гражданите“, нейния портал “EU
CITIZENSHIP” и „Групата за граждански диалог“. По начина, по който е написан
текстът, човек остава с впечатление, че „Групата за граждански диалог“ е конкретен
пример за използването на гражданските диалози и че това се извършва чрез портала
“EU CITIZENSHIP”. В действителност самият превод е подвеждащ, защото докато в
първия случай става въпрос за „диалози с гражданите6“, в другия се визира „Групата за
диалог с гражданското общество.7“
„Групата за диалог с гражданското общество“ всъщност е създадена в изпълнение
на задължението на Комисията да провежда редовен диалог с бенефициерите на
програмата и със съответните партньори и експерти 8 . Групата се състои от: 1)
организации, които са избрани да получат оперативни грантове в рамките на
програмата „Европа за гражданите“ за периода 2014-2020 г. по двете направления
„Европейска памет за миналото“ и „Демократична ангажираност и гражданско
участие“; 2) организации, които са получавали оперативни грантове по предходната
програма „Европа за гражданите“ за периода 2007-2013 г. и са изявили продължаващ
интерес за участие в диалога; 3) Някои организации/тинк-танкове, които са проявили
интерес към програмата „Европа за гражданите“ и/или работят в тази област, но не са
били финансирани от програмата9.
По този начин разделът, посветен на гражданските диалози е непълен в първата и
заблуждаващ във втората си част, тъй като смесва по две коренно различни форми на
участие.
5. В точката „Комитет на регионите10“ от Наръчника е обърнато много по-голямо
внимание на това какво прави Комитетът на регионите след като получи дадено
законодателно предложение, отколкото по какъв начин гражданите могат да повлияят
на становищата, с които той излиза. В текстовата част са изброени три способа за
участие (изразяване на мнение в рамките на консултация; посещение на пленарна
сесия; посещение на прояви на КР в Брюксел или в съответния град/регион). Не е
обяснено обаче каква е процедурата за включване във всеки един от тях. В таблицата
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под текста е коментирано единствено участието в консултации, другите два способа за
участие липсват.
6. В раздел „Консултации, при извършване на оценката на въздействието 11 “ е
допуснато смесване на понятията, което води до заблуждаване. Задължителните
обществени консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове са нещо различно
от консултациите, като задължителна стъпка от процеса на извършване на цялостната
предварителна оценка на въздействието. На различни места в целия текст се говори за
„обществени консултации при извършването на оценка на въздействието“, което е
неточно и може да доведе до объркване в процедурите.
7. В частта „Обществени консултации 12 “ от Наръчника е представена обща
информация за обществените консултации, която в по-голямата си част обяснява
ползите от тях по принцип, но не е специфична за обществените консултации,
провеждани на местно ниво. Отбелязано е, че органите на местните власти имат
задължения „за провеждане на обществени консултации или публични обсъждания,
регламентирани в специални закони, предвиждат различни форми на гражданско
участие, както и изискване за определяне на условията и реда за тяхното провеждане
от съответния общински съвет, съобразно спецификата на общината.“ Не е посочен
обаче дори един пример за такъв специален закон.
Цялостното впечатление от Наръчника е, че фокусът му не е предварително
определената негова основна целева група - гражданите и гражданското общество. На
много места от него е поставен акцент по-скоро върху механизма за гражданско
участие от гледна точка на администрацията и действията, които тя следва да
предприеме по закон, отколкото върху детайлното, ясно и практическо обяснение как
отделният гражданин или организациите на граждани могат да се обърнат към
различните институции и да изразят мнението си.
Според нас, за да постигне изцяло своите цели, Наръчникът следва да се
съсредоточи основно върху разграничаването на представените процедури на отделни
етапи, стъпки, фази и даването на конкретни указания за изпълняването на всяка от тях.
Например на база справките, които администрацията публикува за приетите и
отхвърлените предложения, получени в рамките на официалните обществени
консултации, е можело да бъдат изведени кратки насоки за това как най-добре човек да
структурира изложението си и какво да включи в него, за да бъде то взето то предвид.

С уважение:
Тони Димов
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