СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТА НА НАРЪЧНИК ЗА
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

№

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Бележки и предложения

1.

д-р Младен Иванов
Младенов, получено по
ел. поща (02.05.2019 г.)

1. Текстът да се доразвие съдържателно и в достатъчен обем както за
предложенията, така и за сигналите по Глава осма от АПК.

2.

Регистриран потребител
"draghetto" – Портал за
обществени консултации
– 05.05.2019 г.

1. Наръчникът да се разпространи и под формата на видео наръчник и/или
аудио запис. По този начин ще достигне до по-голяма аудитория и най-вече
по-младата част от населението, като това ще позволи и лесно споделяне из
социалните мрежи.

Приети/
неприети
Приема се

Мотиви
Отразено е.

Предвиден е електронен
вариант на наръчника, в
който всяка част ще
може да се ползва
отделно.

2. Когато се цитират срокове или каквито и да са референции към други
нормативни актове, да бъде описано името на акта, както и конкретният член,
който се визира. Един пример от документа, който има нужда подобно
пояснение: "...е длъжна да разгледа и да се произнесе в срок от 2 месеца."

Приема се

Отразено е.

3. Където е приложимо да се разясни по какъв ред гражданите могат да
обжалват нормативни актове, (мълчаливи) откази за приемане на
предложения за усъвършенстване на законодателството, петиции и пр.

Приема се
по принцип

Възможностите за
обжалване са
приложими в
определените от закона
случаи, включително
когато не са спазени
определените
процедури. Според
действащата нормативна
уредба някои актове,
свързани с гражданското
участие не подлежат на
обжалване.
Вж. стр. 101, 134, 136,
139, 143, 177, 178, 180,
186

4. Петициите са засегнати много подробно на ниво Европейски съюз, на

Приема се.

Разпоредбите, свързани

1

№

3.

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Български институт за
правни инициативи,
получено по ел. поща
(07.05.2019 г.)

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

местно ниво на територията на Обединеното кралство, но липсват подробни
разяснения за тяхното присъствие и приложение в местното ни
законодателство. Моля за по-задълбочено изследване на темата.

с петициите са
аналогични с тези за
предложенията – вж.
текста на стр. 112

Въпрос 1: Под каква форма се предвижда да се разпространява документът?
Предвижда ли се печатно издание?

Да предвидено е печатно
издание.
Предвиден е и
електронен вариант на
наръчника, в който всяка
част ще може да се
ползва отделно.

Въпрос 2: Предвижда ли се разпространение из учебни институции?

Предвижда се широко
разпространение,
включително сред
ученици и студенти.
Организация ще бъде
създадена през новата
учебна/академична
година.

1. Публикуваният за обсъждане документ неправилно е озаглавен наръчник.
Той по-скоро може да бъде определен като учебник или христоматия за
гражданското участие поради обема и съдържанието на информацията
включена в него. Ако желанието на МС е това наистина да бъде наръчник, то
от така предложения документ следва да се отдели онази информация, която
е с определено практическа насоченост и така да се създаде отделен
документ. Изхождайки от значението на наръчника, а именно – важна
информация в определена област предназначена за ежедневна употреба, то
този нов документ следва да включва:
Кратка уводна част за гражданското участие;
Нивата на гражданско участие в Европейския съюз и в България;
Възможностите/форми за гражданско участие в България – на
национално и местно ниво;
Възможностите/форми за гражданско участие в Европейския съюз;
Конкретни примери от България за различните форми на гражданско
участие;
Списък на относимата нормативна база.
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Приема се
по принцип

Предвиден е електронен
вариант на наръчника, в
който всяка част ще
може да се ползва
отделно.
Списък на законите и
техните абревиатури е
наличен в началото на
наръчника.

№

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

2. Необходимо е да бъде направена актуализация на документа като в него се Приема се
добави информация за следното:
с последните промени в Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, в сила от 1.01.2018 г. към МС се създава Съвет за развитие на
гражданското общество /чл. 4, ал. 3/. Независимо, че на този етап, той все още
не е окомплектован и не работи, неговото споменаване е важно, защото
Съветът представлява 1/ форма на директно участие на представители на
гражданското общество в процеса на изработване на политики за неговото
развитие, 2/ има възможност да изразява пред МС нуждите, очакванията и
проблемите пред неправителствения сектор и 3/ съвместно с представителите
на държавната администрация на най-висше ниво, да определя приоритетите
за бъдещата работа на сдружения, фондации и асоциации с нестопанска цел,
определени за извършване на дейност в обществена полза.

Отразено е.

Промяната в Закона за съдебната власт, с която се създава Съвет за
партньорство /чл. 217, ал. 3 и следващите/. Независимо от спецификата си /в
него могат да участват само представители на професионалните организации
на съдиите, прокурорите и следователите/, този съвет е важен елемент от
участието на редовите магистрати в работата на висшия административен
орган на съдебната власт;
Да се добави и информация за Гражданския съвет към ВСС.

Формите за гражданско
участие в съдебната
система не са включени
в обхвата на
изследванията.
В допълнение:
Мисията на
Съвета за партньорство
към ВСС е да
осъществява диалог по
всички въпроси,
свързани с
професионалните
интереси на съдиите,
прокурорите и
следователите. В този
контекст той е по-скоро
форма на социален
диалог в съдебната
система, а не начин за
гражданско участие.
Съветът за партньорство
към ВСС все още не

3

Не се
приема

Организация/потребител

№

Бележки и предложения

/вкл. начина на получаване на
предложението/

Приети/
неприети

Мотиви
функционира.
Гражданският
съвет към ВСС също не
е типична форма за
гражданско участие –
включва професионални
и неправителствени
организации; според чл.
2 от Правилата за
действие на
Гражданския съвет от
професионални и
неправителствени
организации към
Висшия съдебен съвет 1:
"Област на
взаимодействие на
Висшия съдебен съвет с
Гражданския съвет е
цялостната дейност на
ВСС, към която има
обществен интерес или
която се нуждае от
експертна подкрепа от
страна на
неправителствения
сектор или
професионалните
организации."

3. Следва да бъдат отбелязани и дефицитите/ограниченията на гражданското
участие. Един от тях е липсата на механизъм/процедура за участие чрез
мониторинг и предварителна оценка на въздействието в законодателните
инициативи, предприети от отделни депутати или групи депутати.
Информацията за това е важна, защото през последните години във всяко
следващо Народно събрание този модел на законодателен процес се засилва и
1

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/12/rules.pdf

4

Не се
приема

Целта на наръчника е да
представи
възможностите за
гражданско участие.
Според чл. 19, ал. 3 от
ЗНА "Народното

Организация/потребител

№

/вкл. начина на получаване на
предложението/

Бележки и предложения

Приети/
неприети

води до заобикаляне на законодателната процедура, която върви през
изпълнителната власт и където възможностите за предварителна намеса и
консултиране са много по-високи.

4.
Както беше споменато в началото на Становището, необходимо е
документът да включва конкретни примери /изкарани в каре или по друг
начин/ за приложение на различните форми на гражданско участие.
Специално за България трябва да бъдат дадени примери за национален
референдум, национална гражданска инициатива, обществени консултации,
местен референдум, местна гражданска инициатива и т.н. Под даването на
2

Обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г., в сила от 2.05.2017 г., изм., бр. 34 от 2018 г., https://www.parliament.bg/bg/rulesoftheorganisations
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Мотиви
събрание определя
методология за
извършване на оценка на
въздействието на
проектите на закони и
кодекси, внесени от
народните
представители". Такава
методология е приета и е
част от Правилника за
организацията и
дейността на Народното
събрание 2 – Приложение
към чл. 76, ал. 1
Методология за
извършване на
предварителна оценка на
въздействието на
законопроектите.
Предвидените форми за
участие в работата на
Народното събрание не
изключват
възможностите за
предварителна намеса и
консултиране. Целта на
наръчника не е да даде
оценка на
методологията.

Приема се
по принцип

Целта на наръчника е да
представи основните
нормативно
регламентирани
възможности за
гражданско участие.

Организация/потребител

№

Бележки и предложения

/вкл. начина на получаване на
предложението/

Приети/
неприети

конкретен пример се има предвид не препратка към определена интернет
страница, а директно кратко описание на реално осъществена форма на
гражданско участие. Това ще увеличи полезността на документа и ще го
доближи до значението за наръчник.

3

Мотиви
Съществуват редица
наръчници, ръководства
и др., които представят
практики за гражданско
и участие.
Ограничения произтичат
и от обема на изданието.
Възможно е към
електронната версия да
бъдат периодично
добавяни примери за
конкретни практики.

5. По отношение промяната на формата на предложения документ и
разделянето му на две с оглед улесняване на ползването му, предлагаме в
частта, предназначена за граждани да се запазят само табличните формати на
описаните форми на гражданско участие.

Приема се
по принцип

Предвиден е електронен
вариант на наръчника, в
който всяка част ще
може да се ползва
отделно.

6. По отношение на участието на гражданите в работата на Народното
събрание:
На стр. 101 от документа неправилно е посочена ал. 4 от чл. 25 от
ПОДНС. Правилната алинея е 5;

Приема се

Отразено е.

Следва да се посочи и възможността, която дава чл. 90, ал. 6 от
ПОДНС, а именно чрез народни представители граждани, институции и
неправителствени организации да задават въпроси при обсъждането на
годишните доклади на председателите на Върховния касационен съд,
Върховния административен съд и Главния прокурор;

Не се
приема

В случая е приложима
общата практика

На стр. 102 от документа, където се обяснява, че съгласно чл. 43, ал. 5
от ПОДНС постоянните комисии са длъжни да отговорят на постъпилите
предложения и жалби от неправителствени организации да допълни, че това
не е скрепено със срок. Да се даде пример за отговор, който да бъде за
ориентир на бъдещите ползватели;

Приема се
по принцип

Според чл. 24 и чл. 29,
ал. 2 от Вътрешните
правила за работата на
Комисията по
взаимодействието с
неправителствените
организации и жалбите
на гражданите 3, която е

https://www.parliament.bg/bg/rulesoftheorganisations
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Организация/потребител

№

/вкл. начина на получаване на
предложението/

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви
разглежда жалби,
сигнали и предложения
на гражданите (чл. 39, т.
3 от ПОДНС) определят,
че сроковете за отговори
се определят по реда на
Административнопроце
суалния кодекс.

Информацията от стр. 102 с предложените поправки да бъде
попълнена и в табличния формат уреждащ предложения, сигнали, жалби и
петиции до народното събрание;

Приема се

Отразено е.

На стр. 106 от документа в бележка под линия № 41 да се добави, че
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
също има приети правила за организацията и дейността на обществен съвет
към нея.

Приема се

Отразено е.

7. Отделно от конкретните предложения по т. 6 от Становището е
необходимо да се отбележи и следното. Съгласно чл. 41, ал. 3 ПОДНС
„Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и
жалбите на гражданите внася в Народното събрание на всеки 6 месеца доклад
за дейността си, който се предоставя на народните представители“. Към
настоящия момент, такива доклади не бяха намерени на подстраницата на
Комисията на официалната страница на 44-то Народно събрание. В ПОДНС
няма изричен текст, че докладите не са публични, което би противоречало и
на работата на самата Комисия. Необходимо е да се установят причините за
липсата на тези доклади, още повече, че те е следвало да бъдат предоставени
на народните представители.
8. На стр. 117 и 123 където се обяснява кога не се прилагат изискванията за
провеждане на обществени консултации по ЗНА следва да се добави и „при
законодателни инициативи на народни представители или група народни
представители“.

4

Обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г., в сила от 2.05.2017 г., изм., бр. 34 от 2018 г., https://www.parliament.bg/bg/rulesoftheorganisations
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Въпросът/препоръката
не е обект на Наръчника

Не се
приема

Няма изрична
разпоредба в този
смисъл, напротив вж. чл.
76, ал. 1 от Правилника
за организацията и
дейността на Народното
събрание 4. В ал. 4 е
посочено "(4)

№

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви
Законопроектите, към
които не са приложени
мотиви и/или
предварителна оценка на
въздействието, не се
разпределят по реда на
чл. 77 от председателя
на Народното събрание
до отстраняване на
нередовността, за което
вносителят се
уведомява."

9. На стр. 137 където се описват законовите възможности за участие в
консултативни органи е необходимо да се направи едно уточнение. Съгласно
чл. 21, ал. 1 от ЗА Министерският съвет може да създава сътрудничество с
неправителствени организации. Привличането на НПО за участие в
създадените съвети е уредено в чл. 21, ал. 5 ЗА.

Приема се

Отразено е.

10. В документа никъде не се споменават организациите от т.нар. социален
Не се
диалог /работодателски, браншови, синдикални и други/. В широкото понятие приема
за структури на гражданското общество се включват и т.нар. групи за
интереси и различните браншови организации попадат точно в тези групи. С
оглед изчерпателност и информативност, е необходимо най-малкото да бъдат
споменати.

Според утвърдената
практика "социалния
диалог" е
институционална форма,
която има ясно
определени участници,
правомощия и
процедури. В наръчника
е посочено, че "
Консултативните органи
са официални
институционализирани
форми за гражданско
участие, които допълват
институционалните
форми за социален
диалог.", стр. 119

11. На стр. 184 в частта за нормативно основание следва да се направи
препратка първо към чл. 18а от ЗНА, чрез който на практика се създава

Отразено е.
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Приема се

№

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Мотиви

възможността за провеждане на обществени консултации.
4.

5.

Любен Панов, Program
Consultant, European
Center for Not-for-Profit
Law (ECNL), получено
по ел. поща (09.05.2019
г.)

Съюз за стопанска
инициатива, получено
по ел. поща (15.05.2019
г.)

1. Понеже една от целите на Наръчника е да информира гражданите, бих
препоръчал да помислите и за по-кратко представяне на основните
практически възможности за активно участие на гражданите (въз основа на
вече подробно разработения наръчник), за да може хората лесно и бързо да се
ориентират и при нужда от допълнителна информация – да я намерят в този
материал.

Приема се
по принцип

Предвиден е електронен
вариант на наръчника, в
който всяка част ще
може да се ползва
отделно.

2. Би било добре в материала да се спомене и Съвета за развитие на
гражданското общество, който трябва да се създаде според чл. 4 от ЗЮЛНЦ,
защото той ще отговаря за политиките за развитие на гражданските
организации

Приема се

Отразено е.

3. По отношение на местното ниво – Столична община скоро прие Наредба за
обществени консултации и там може да има интересни примери, които също
да се споменат в частта за участието на местно ниво.

Не се
приема

В Столичната община
има 4 отделни наредби и
1 наръчник, приети от
СОС, свързани с
обществените
консултации.

4. Наскоро и ООН прие насоки за гражданско участие, които може също да са
полезни като ресурс http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/28

Приема се

Отразено е.

1. Една от възможностите, които дава българското законодателство за
изразяване на мнението на гражданите в управленските решения е свързана с
т.н. социален диалог - тристранен диалог между правителството, национално
представените организации на работодателите и национално представените
организации на работниците, информация, за който в представения проект на
Наръчник липсва.
Би било от полза в Наръчника да бъде предоставена информация за тези
структури на гражданското общество, участници в социалния диалог, в които
попадат и различни браншови организации.

Не се
приема

Според утвърдената
практика "социалния
диалог" е
институционална форма,
която има ясно
определени участници,
правомощия и
процедури. В наръчника
е посочено, че "
Консултативните органи
са официални
институционализирани
форми за гражданско
участие, които допълват
институционалните

9
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Мотиви
форми за социален
диалог.", стр. 119

Център за оценка на
въздействието на
законодателството,
получено по ел. поща
(20.05.2019 г.)

6.

1. 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.

Приема се
по принцип

Определенията, дадени в първата част от Наръчника (стр. 17) на термини като Не се
„Гражданско участие“ и „Процес на вземане на решения“ съдържат голям
приема
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.

Текстът е прецизиран.
Както е посочено в
текста Хартата на
основните права на
Европейския съюз е част
от Договора за
Европейския съюз (ДЕС).
Именно чл. 6 от ДЕС
определя, че Хартата
има същата юридическа
сила като Договорите 5.
Използвани са
дефинициите,
определени в Насоките
за гражданско участие
в процеса на вземане на
политически решения на
Комитет на
министрите на Съвета
на Европа, CM(2017)83final 6

Вж. чл. 6 от Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз, както и А.ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЕНИ РАЗПОРЕДБИ НА
ДОГОВОРИТЕ, 1.Декларация относно Хартата на основните права на Европейския съюз, OB C 202, 7.6.2016 г., стр. 337-337ДЕС, както и Декларацията относно
Хартата на основните права, Заключителен акт на междуправителствената конференция, ОВ C 306, 17.12.2007.
6
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016808aecd1
5
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2. На две различни места в Наръчника, под различни заглавия – първо като
„Форми на гражданско участие“ 7, а след това като „Нива на гражданско
участие“ 8 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“.

Приема се

Текстът е прецизиран.
Повторението на
основните понятия е
свързано с
възможността за
отделно ползване на
двете части на
Наръчника

3. Макар Регистърът за прозрачност към ЕК да е споменат мимоходом 9, 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.

Не се
приема

Лобирането, по
същество не
представлява
гражданско участие, а
цели реализация на
специфични
(корпоративни)
интереси на определена
група или групи

4. В частта „Граждански диалози“ 10 има два абзаца, посветени на Приема се
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

Текстът е прецизиран.
Няма конкретна
процедура граждани на
ЕС и граждански
организации да
предлагат теми за
обсъждане и
провеждане на събития.
Това може да стане
чрез
представителството на

Вж. така Наръчник за гражданска инициатива, Част Първа, Раздел 2 Смисълът на гражданското участие в политическия процес: Защо да участваме?, т. 2.5 Форми на
гражданско участие.
8
Вж. така Наръчник за гражданска инициатива, Част Втора, Раздел 1 Нива на гражданско участие.
9
Вж. така Наръчник за гражданска инициатива, Част Втора, Раздел 2 Форми на гражданско участие в Европейския съюз, т. 2.2, Обществени консултации на
Европейската комисия, стр. 77.
10
Вж. така Наръчник за гражданска инициатива, Част Втора, Раздел 2 Форми на гражданско участие в Европейския съюз, т. 2.2, Обществени консултации на
Европейската комисия, стр. 83.
7

11

Организация/потребител

№

/вкл. начина на получаване на
предложението/

Бележки и предложения

Приети/
неприети
ЕК.

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 гражданите“ 11, в другия се визира „Групата за
диалог с гражданското общество.“12
„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 13.
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 програмата 14.
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 регионите“ 15 от Наръчника е обърнато много поголямо 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 под текста е
коментирано единствено участието в консултации, другите два способа за

Мотиви

Приема се

Отразено е.

От англ. Citizens’ dialogues.
От англ. Civil dialogues group.
13
Вж. чл. 10 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 390/2014 НА СЪВЕТА от 14 април 2014 година за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014 -2020 г.
14
Подробно за мандата и начина на работа на Групата вж. на: http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/framework_for_civil_dialogue_efc_2014_2020final.pdf.
15
Вж. така Наръчник за гражданска инициатива, Част Втора, Раздел 2 Форми на гражданско участие в Европейския съюз, т. 2.3 Комитет на регионите
11
12
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участие липсват.
6. В раздел „Консултации, при извършване на оценката на въздействието“ 16 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.

Приема се

Отразено е.

7. В частта „Обществени консултации“ 17 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.

Приема се
по принцип

Вж. текста на стр. 162,
съответно на стр. 191,
където са посочени
примери за такива
закони

Вж. Наръчник за гражданска инициатива, Част Втора, Раздел 3 Възможности за гражданско участие в България, т. 3.3 Правителство на Република България, стр.
126.
17
Вж. Наръчник за гражданска инициатива, Част Втора, Раздел 3 Възможности за гражданско участие в България, т. 3.4 Гражданско участие на местно ниво, стр. 186.
16

13

