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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият документ представлява практическо ръководство за обществени
консултации при изготвянето на нормативни и ненормативни актове от
органите на изпълнителната власт в Република България.
Наричани по-нататък в Ръководството “актове”, те включват проектите за
концепции, програми и стратегии; законопроектите и проектите за нормативни
актове и свързаните с тях общи административни актове, подготвяни от
органите на изпълнителната власт.

В

наши дни все повече нарастват призивите за прозрачност и отговорност в работата
на органите на властта, тъй като обществеността и медиите обръщат по-голямо
внимание на действията на държавните институции. Демократичните стандарти се
налагат като норма в обществения живот, дори когато не са формално закрепени в
нормативни актове, и не се ограничават само до изборния процес. В същото време
възникват нови форми на представителство и участие в обществената сфера. Все по-често
гражданите желаят тяхното мнение и познания да се отчитат при вземането на решения.
Днес България е изправена именно пред такава ситуация.
Доброто управление е основен фактор за икономическо развитие и социална стабилност.
Ето защо е особено важно да се инвестира в диалога с основните партньори на държавните
органи ─ с бизнеса, с профсъюзите и с гражданските обществени организации чрез
постоянни или временни консултативни структури.
При утвърждаването на едно открито управление особено важни са следните три
основни принципа:
¾ Отчетност, което означава органите на властта да бъдат ясно
идентифицирани, а не анонимни, с точно дефинирани права и задължения,
и да се отчитат за своите действия. Това създава условия за прозрачност на
всички нива от държавното управление;
¾ Прозрачност, което означава, че на разположение на обществеността се
предоставя достоверна, съществена и своевременна информация за
дейността на държавните органи; начинът им на управление и тяхната
администрация са достъпни за външен контрол;

¾ Откритост, което означава, че органите на властта изслушват гражданите
и техните организации и вземат предвид предложенията им, когато
разработват и реализират публичните политики.
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Възприето е схващането, че ако по-широк кръг хора участват в процеса на изготвяне на
решения, то резултатите ще бъдат по-добри, защото се основават на по-обобщено
виждане. Хората, които не са експерти, често задават въпроси и дават идеи, основаващи
се на различен опит и подготовка, които експертите може да не са отчели. В резултат,
никое мнение не взима автоматично превес над другите, а по-скоро и двете страни ─ на
консултираните и на консултиращите ─ са склонни да променят мненията си вследствие
от взаимодействието и дискусиите.
Взаимоотношенията между държавните органи и гражданите обхващат широк спектър от
взаимодействия на всеки етап: от планирането и разработването на конкретен акт, през
неговата реализация и мониторинг, до неговата последваща оценка.
Има три основни начина за подобряване на взаимоотношенията между органите на
властта и гражданското общество:
•

Информиране – еднопосочна връзка, при която държавните органи изготвят и
предоставят информация, която да се ползва от гражданите и техните организации.
Това обхваща както "пасивния" достъп до информация при поискване от страна на
гражданите, така и "активни" мерки от страна на изпълнителната власт за
разпространение на информацията сред гражданите.

•

Консултиране – двупосочна връзка, при която гражданите предоставят обратна
информация на държавните институции. Основава се на предварително определена от
органите на властта тема, по която се търси мнението на гражданите и се изисква
предоставянето на информация.

•

Ангажиране или активно участие – връзка, основаваща се на партньорство с
държавните органи, при което гражданите и техните организации вземат активно
участие в процеса на разработване на конкретен акт. При него се признава ролята на
гражданите в процеса на предлагане на варианти, въпреки че отговорността за
окончателното решение или формулирането на дадена политика се поема от
съответния компетентен орган.

Независимо от различните методи и средства за комуникация, които се използват за
разширяване на взаимоотношенията между държавните власти и гражданското общество,
информацията следва да се разпространява систематично. Много важно е това да се
“формализира” чрез създаване на нови институции в услуга на гражданите, като се
използват традиционни или най-нови информационни технологии. В дадената по-долу
аналитична рамка са представени примери за това какво може да се направи по този
въпрос.

4

Аналитична рамка

Закони

Информиране

Консултиране

Активно
участие

Свобода на
информацията

Оценка на
въздействието
на нормативните
актове

Общодостъпна
законодателна
инициатива

Институции

Политики

Цена на достъпа Информационни
до информация
служби

Отношение към
различните
малцинствени
групи

Консултативн
и органи

Споразумения за Централни звена
сътрудничество
по политиката

Информацио
нни средства
(традиционн
и)

Информационни
средства (нови
информационнитехнологии)

Регистри,
брошури,
плакати

Интернетстраници,
портали

Обществени
дискусии

Електронна поща

Гражданско
участие при
вземане на
решението

Групи за
електронно
обсъждане

Рамката показва също, че всеки един от елементите (закони, политика, институции и
средства) оказва влияние върху възможността гражданите да бъдат информирани, за да
се включват в консултации и/или да участват в разработването на даден акт, както и че
всеки от тях е решаващ за цялостния успех на дейността на държавните органи в тази
област.
От нея се вижда, че е възможно да се намери конкретен пример за всяко
взаимодействие, определено в схемата. Това, на свой ред, предполага, че поуките,
извлечени от опита на другите (на местно, национално или международно равнище),
могат да спомогнат да се избегне "преоткриването на колелото", и че могат да се
разработят много повече новаторски подходи в бъдеще.
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КАКВО СА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
КОНСУЛТАЦИИ
Обществените консултации са двупосочен процес на комуникация
между органите на властта и гражданите, чрез който и двете страни се
информират за своите гледни точки по въпроси и предложения при
изготвянето на нормативни и ненормативни актове, което осигурява
на гражданите възможността да влияят на решенията, вземани от
държавните органи.
Обществените консултации са част от цялостния процес на
планиране, разработване и прилагане на публични политики.

Консултациите включват действията, насочени към определянето и отчитането на
интересите и гледните точки на всички заинтересовани страни извън органите на
държавната власт (професионални организации, неправителствени организации и т.н.).
Това може да бъде формален процес, осъществяван чрез обсъждане в рамките на
съвещателен орган, както и неформална система от срещи или дискусионни форуми
с широката общественост.
Ефективните обществени консултации могат да съдействат за утвърждаване на взаимно
доверие, разбиране и сътрудничество между държавните институции и гражданите. С
тяхна помощ могат да се изяснят различните виждания и да се определи къде са
необходими нови усилия за справяне с предизвикателствата на управлението.
Обществените консултации са отговорът на въпроса как проблемите да се разрешават подобре, как да се взимат по-добри решения и, в крайна сметка, как да се управлява по-добре.
Това изисква ясна процедура за участие на обществеността, като заинтересованите лица се
включват в процеса на разработване на конкретен акт от самото начало.
Обществените консултации са основен елемент на доброто управление с цел:
•

да се повиши качеството на един проект, като се даде възможност на държавните
органи да ползват по-широка гама от източници на информация, гледни точки и
потенциални решения, за да се подобри, в крайна сметка, цялостният процес на
разработването на проекта;
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•

да се отговори на предизвикателствата, които поставя възникващото
информационно общество, да се извърши подготовка за по-обхватно и по-бързо
взаимодействие с гражданите и да се осигури по-добро управление на знанията;

•

да се интегрира приносът на обществото в процеса на разработване на проектите,
за да се откликне на очакванията на гражданите, че техният глас ще бъде чут, а
тяхното мнение - отчетено при вземане на решения от органите на властта. Като
предоставят на всички заинтересовани страни възможност да допринасят за
разработването на актове, органите на властта спомагат за по-висока степен на
доброволно спазване на изискванията на обсъждания акт, както и за по-активна
обществена подкрепа;

•

да се отговори на призивите за прозрачност и отчетност в работата на държавните
органи и да се положат основите за по-голяма активност на гражданите като:
o се обръща повече внимание на действията на държавните институции, а
формите на гражданско участие в обществения живот се систематизират
в нормативни актове и постоянно се усъвършенстват;
o се получава по-добра, по-точна и актуална информация от органите на
властта относно плановете за нови актове, напредъка по изпълнението
им или натрупания опит във връзка с реализирането им;
o се създават възможности за по-добро разбиране и граждански контрол на
дейността на държавните органи;

•

да се засили общественото доверие в органите на властта.

Процедурите за обществени консултации са от съществено значение за системната
оценка на положителното и отрицателно въздействие на проектите на актове и на
техните алтернативи, като в някои случаи съществува законово изискване за тяхното
провеждане (например за оценка на въздействието върху околната среда).
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РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

АКТИВНОСТ НА
ГРАЖДАНИТЕ

ОЦЕНКА

АНГАЖИРАНОСТ

ПРАВА

ОТГОВОРНОСТ
ПРИНЦИПИ

ЯСНОТА

КООРДИНАЦИЯ

РЕСУРСИ

ОБЕКТИВНОСТ

ВРЕМЕ

За да бъдат успешни, обществените консултации трябва да се подчиняват на следните
ръководни принципи :
1. Ангажираност
При разработването на един акт на всички нива, особено от страна на политиците и
висшите държавни служители, са необходими активност и ангажимент за
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информиране, консултиране и участие на всички заинтересовани страни.
2. Права
Правата на гражданите да получават достъп до информация, да предоставят обратна
връзка, да бъдат включвани в консултации и активно да участват в разработването на
политики трябва да бъдат гарантирани в нормативен акт. Задълженията на държавните
органи да предоставят отговори на гражданите, когато те упражняват своите права,
също трябва да бъдат ясно формулирани. Независимите институции за контрол или
техни еквиваленти са особено важни за реалното упражняване на тези права.
3. Яснота
Целите и ограниченията във връзка с информирането, консултирането и активното
участие на обществеността по време на разработването на един акт трябва да бъдат
ясно определени от самото начало. Съответните роли и отговорности на гражданите
(при предоставяне на мнения) и на държавните органи (при вземане на решения, за
които носят отговорност) трябва да бъдат ясни на всички страни.
4. Време
За да се създаде възможност за очертаване на по-голям брой решения и за да се
увеличат шансовете за успешна реализация на приетия акт, обществените консултации
трябва да се осъществяват възможно най-рано в процеса на изготвяне на проекта. За да
бъдат консултациите и участието ефективни трябва да им се отдели достатъчно време.
Информирането е необходимо на всички етапи от разработването и прилагането на
акта.
5. Обективност
Информацията, предоставяна от държавните органи по време на разработването на
проекта, трябва да бъде обективна, пълна и достъпна. Всички граждани трябва да са
равнопоставени, когато упражняват своите права за достъп до информация и участие.
6. Ресурси
За да могат информирането, консултирането и активното участие на обществеността в
разработването на политика да бъдат ефективни, са необходими достатъчни
финансови, човешки и технически ресурси. Държавните служители трябва да имат
подходящи умения, както и организационна култура, която да подпомага техните
усилия.
7. Координация
За да се засили използването на знанията, да се осигури съгласуваност на политиките,
да се избегне дублирането на дейностите и да се намали рискът от “умора от
консултиране” сред гражданите и гражданските обществени организации,
инициативите на всички органи на властта за информиране, търсене на обратна връзка
и консултиране трябва да се координират. Усилията за координация не бива да
намаляват капацитета на звената на изпълнителната власт за въвеждане на новостите
и осигуряване на гъвкавост.
8. Отговорност
Държавните органи са длъжни да се отчитат за начина, по който използват мненията
на гражданите, получени чрез обратна връзка, обществени консултации и активно
участие на гражданите. Мерките, гарантиращи, че процесът на разработване на
политика е отворен, прозрачен и подлежащ на външно наблюдение, са решаващи за
повишаване отговорността на органите на властта като цяло.
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9. Оценка
За да се адаптират към новите изисквания и променящите се условия за разработване
на публични политики, държавните органи имат нужда от средства, информация и
капацитет за оценка на резултатите от дейността си по предоставянето на информация,
провеждането на консултации и привличането на гражданите.
10. Активност на гражданите
Държавните органи имат полза от активни граждани и от динамично гражданско
общество. Те трябва да предприемат конкретни действия за улесняване на достъпа до
информация и на участието, да повишават нивото на осведоменост, да разширяват
знанията и уменията на гражданите, както и да подпомагат изграждането на
компетентност сред обществените организации.
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СРЕДСТВА И ПОДХОДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ
КОНСУЛТАЦИИ
В различните страни нормативните актове, регулиращи обществените консултации,
варират значително. В някои от тях консултирането е основна характеристика на
конституционната система (например референдуми), в други то е относително
ограничено по обхват, приложение и въздействие.
В допълнение, в някои страни има правни изисквания за консултиране с определени
заинтересовани групи като профсъюзи и работодателски организации, различни
професионални сдружения или с местното население, когато се разработва определена
политика или акт, засягащи пряко техните интереси.
За България можем да споменем процеса на тристранно сътрудничество в
социалната сфера, значителния опит, натрупан в областта на политиките,
свързани с околната среда, както и общия текст в чл. 2а от Закона за
нормативните актове, според който компетентният орган уведомява лицата, за които
възникват задължения или ограничения преди приемането на изготвения проект на
акт.
По време на консултациите, държавните органи определят проблемите, подготвят
въпросите и управляват процеса, докато гражданите се поканват да дадат своя принос
чрез изказаните от тях становища и мнения.
Държавните органи могат да използват различни средства за получаване на обратна
информация от страна на голям брой граждани по проблеми, свързани с изготвянето и
прилагането на публичните политики.
9 социологически изследвания
9 анкети
9 коментари и бележки по проекти на актове, представяни в определен срок
9 обществени дискусии
9 фокус групи
9 граждански комисии
9 семинари
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Няма обаче универсално средство или подход, които да
са подходящи за всяка страна или ситуация. Често е
необходима комбинация от средства, като може да се н
аложи те да бъдат приспособени към местните
традиции и практики. Изборът зависи и от ресурсите
(например финансови и човешки), времето и наличните
умения.
Дадената по-долу диаграма спомага за избора на средства и подходи в зависимост от
четири различни вида проблеми.
Проблеми, които
понастоящем
предизвикват
обществени
спорове

Проблеми с явен
потенциал за
предизвикване на
обществени
спорове

Проблеми, чието
въздействие върху
обществото все още
не е установено

Проблеми, които са
интересни, но не са
спорни

Обществото осъзнава
ли проблема?

Да

Не

Обществото
информирано ли е за
проблема?

Да

Какъв тип обратна
връзка искате?

Качествена

Фокус
групи

Количествена

Анкета

Не

Какъв тип обратна
връзка искате?

Качествена

Срещи;
фокус групи;
интернет или
писмени
консултации
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Какъв тип обратна
връзка искате?

Количествена

Качествена

Консултативно
допитване;
консултативна
комисия

Фокус групи;
конференция за
постигане
консенсус;
гражданско
участие при
вземане на
решението

Количествена

Консултативно
допитване

5
Глава

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ
КОНСУЛТАЦИИ
В контекста на утвърждаването на Република България като модерна държава с
демократични институции и активно гражданско общество, ефективните и ефикасни
процедури за обществени консултации са първата стъпка към изготвянето и прилагането
на стабилни публични политически практики и към изграждането на нови
взаимоотношения между българското правителство и българските граждани.
За да се постигнат тези нови взаимоотношения, държавните органи следва да обърнат
особено внимание на следното:

• да има ясни и ефективни процедури за обществени консултации,
които да очертават ролите и отговорностите;
• процедурите да са валидни за всички видове консултации - както за
общия процес на разработване на политически практики на
национално ниво, така и за процесите на консултации, които засягат
специфични или местни въпроси;
• разработените процедури да осигурят степен на еднородност,
гаранция срещу евентуално неразбиране или неправилно тълкуване, с
възможности за използване на най-добрите практики и не зависещи от
еднолично взети решения;
• да се разработят ефикасни
заинтересованите страни .

критерии

за

определяне

на

Заинтересованите страни играят ключова роля при разработването на дадена политика,
нейното прилагане и резултати. Те могат да бъдат:
-

органи на централната, областната или местна власт;
физически лица, групи по интереси, социални групи, общности,
различни неправителствени организации (НПО);
социалните партньори – организации на работниците и работодателите.
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Чрез процеса на идентификация:
•

се определят заинтересованите страни, които ще бъдат засегнати пряко или
косвено, положително или отрицателно от даден проект;

•

се определят физическите лица или организациите, които могат да допринесат за
успеха на консултациите, или да застрашат този успех;

•

се подреждат по значимост според определени критерии заинтересованите страни,
които трябва да участват в консултациите.

В зависимост от потенциалната степен на въздействие на проекта върху тях
идентифицираните заинтересовани страни ще бъдат включени в консултациите в
различна степен.
Необходимо е да се разработят
заинтересованите страни:

надеждни

критерии

за

идентификация

на

¾ Доверие – приемливост, както за заинтересованите страни, така и за
държавните органи
¾ Компетентност – подходящи умения и опит, доказани при подобни дейности
в миналото
¾ Представителност – връзки с обществеността, отчетност пред членовете й
или пред бенефициентите
¾ Управление – стабилно вътрешно управление, прозрачност, финансова
отчетност, ефикасност
¾ Правен статут
¾ Институционален капацитет – достатъчен мащаб на дейността, материална
база и персонал.
Липсата на ясен и открит механизъм за идентификация и подбор на заинтересованите
страни може да доведе до неравностоен достъп до процеса на консултиране, ограничено
представителство на заинтересованите лица, водещо до ниска ефективност на процеса на
консултиране и участие на организации със слабо влияние.
В допълнение, идентифицирането и включването в консултирането на представителни
заинтересовани страни може да бъде ефикасен начин за организаторите на консултации
да разпространяват информация сред по-широк кръг заинтересовани среди и да
получават обратна информация от тях. Съществено е, обаче, поканените да бъдат
истински изразители на мненията на лицата и групите, които представляват.
Процесът на обществените консултации е предназначен да насърчи дискусиите със
заинтересованите лица. Добре разработеният процес на обществени консултации е
гаранция, че гражданите се чувстват съпричастни дори спрямо непопулярни решения,
като например въвеждането на нови данъчни тежести.
Процедурата по провеждане на обществени консултации може да се опише накратко по
следния начин:
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Органът на изпълнителната власт, компетентен да предложи или да приеме проект на нов
акт, ръководи процеса на обществените консултации. При изпълнението на тази задача
компетентният орган бива подпомаган от подчинената му администрация и членове на
политическия кабинет. Когато предметът на обществените консултации обхваща въпроси,
които са от компетентността на различни органи на изпълнителната власт, се създава
междуведомствена работна група.
Компетентният орган определя координатор и, евентуално, екип за провеждане на
обществените консултации.
Координаторът изготвя план за провеждане на обществени консултации, съдържащ
описание на действията, които ще се извършват преди, по време и след консултирането.
Планът за обществените консултации следва да се представи на компетентния орган. След
съответната процедура по одобряването му, този план става част от работното досие,
съпровождащо проекта.
Координаторът отговаря за пълното и точно провеждане на консултациите, за
организационно-техническата дейност и за медийните изяви на екипа.
В края на консултативния процес, координаторът трябва да представи доклад, съдържащ:
- цели на проведените обществени консултации;
- описание на процеса на обществените консултации;
- списък на участниците;
- констатации и резултати от обществените консултации.
След изготвяне на окончателния проект, компетентният орган следва да го изпрати на
участвалите в консултациите заинтересовани страни заедно с мотивите за взетото
решение.
Информацията трябва да бъде в писмена форма и да е обществено достъпна. Тя трябва да
съдържа данни за влиянието на проведените обществени консултации върху
окончателното решение.
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Глава

ПРОЦЕС НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
(СТЪПКА ПО СТЪПКА)
Като модел, процесът на обществени консултации се състои от три фази, които включват
шест основни дейности, а всяка дейност съдържа определен брой действия (стъпки),
които би трябвало да бъдат извършени. Разбира се, всеки конкретен случай изисква
адаптиране на предложения модел, като не всички дейности и стъпки са задължителни
точно в този вид и последователност.
ФАЗА I

ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА КОНСУЛТИРАНЕ
ДЕЙНОСТ 1

АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА OT ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
Стъпки 1 – 5 Отговорник: Компетентният орган
ДЕЙНОСТ 2

АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА
Стъпки 6 – 9 Отговорник: Компетентният орган
ДЕЙНОСТ 3

ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА КОНСУЛТАЦИИ
Стъпки 10 – 23 Отговорник: Координаторът

ФАЗА ІІ
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ
ДЕЙНОСТ 4
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА
Стъпки 24 – 29 Отговорник: Координаторът

ФАЗА III
ДОКЛАДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЦЕСА НА КОНСУЛТИРАНЕ

ДЕЙНОСТ 5
ДОКЛАДВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ
Стъпки 30 – 32 Отговорник: Координаторът / Компетентният орган
ДЕЙНОСТ 6
ОЦЕНКА НА КОНСУЛТАЦИИТЕ
Стъпка 33 Отговорник: Координаторът / Компетентният орган
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Целият процес на обществени консултации може да се опише по следния начин:

ФАЗА ЕДНО – ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА КОНСУЛТАЦИИ

Дейност 1 - Анализ на ситуацията в рамките на изпълнителната власт
Стъпка 1 – Преглед на ситуацията:
На политическо ниво:
•
•
•
•

Политически ангажимент – свързан ли е въпросът с ангажимент на
управляващото мнозинство?
Дневен ред на изпълнителната власт – стои ли въпросът на дневен ред?
Мандат – какъв етап в мандата си е достигнало правителството?
Правителствени приоритети – свързан ли е въпросът с правителствен
приоритет?

В органа на изпълнителната власт:
•
•
•

Да се разбира процесът на вземане на решения;
Да се идентифицира евентуална подкрепа;
Да се осигури тази подкрепа.

Инструментите, използвани за подпомагане анализа на ситуацията, са SWOT-анализ (силни
страни, слабости, възможности и заплахи).
Стъпка 2 – Къде “попадат” консултациите
•

Да се уточни има ли други консултации, провеждащи се в момента или вече са
били проведени, и които включват същите заинтересовани страни.

Стъпка 3 – Анализ на ситуацията
•
•
•

Да се разберат събитията, водещи до консултациите;
Да се разбере настоящото предизвикателство;
Да се очертае очакваното бъдеще.

Стъпка 4 – Правни изисквания за консултации
•
•

Да се провери дали има нормативни изисквания;
министерствата да се консултират с гражданите преди
да предприемат действия.

Стъпка 5 – Опитът на другите
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•

Да се потърсят мнения и да се намерят най-добрите практики на други звена
или колеги, които са ръководили консултации.

Дейност 2 – Анализ на външната среда
Стъпка 6 – Анализ на контекста (средата)
•
•

Чрез медийни анализи, прегледи на доклади и други документи да се
наблюдава гражданската активност и интереси, свързани с въпроса;
Да се идентифицират съществените взаимоотношения между
заинтересованите страни и вземащите решенията.

Стъпка 7 – Анализ на ситуацията, определяне на други специални характеристики
на ситуацията
•

Да се потърсят и анализират събития, изискващи консултиране.

Стъпка 8 –Опитът на другите
•

Да се извърши преглед на най-добрите практики от гледна точка на главните
заинтересовани страни.

Стъпка 9 – Определяне подходящи средства и ниво на консултациите – коментар,
диалог, споразумение, консенсус
•

Да се планира процес на консултации, подходящ за ситуацията и степента на
конфликтност.

Дейност 3 - Изготвяне на план за консултации
Стъпка 10 – Среща, предшестваща консултациите
•

Да се включат основните заинтересовани лица чрез поканването им на среща,
предшестваща консултациите, където може да се изгради консенсус по
въпросите, върху които би трябвало да се фокусират консултациите, да се
изясни профилът на заинтересованите лица, които трябва да бъдат включени, и
механизмът, който да се използва.

Стъпка 11 - Определяне на целите и очакваните резултатите
•

Да се определят ясно резултатите, които трябва да бъдат постигнати, целите
на консултациите и резултатите, към които се стремим.
o Цели на консултациите могат да бъдат:
- получаване на информация за вземане на по-добри решения
- предаване на информация, засягаща определени въпроси
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-

упълномощаване на заинтересовани лица да участват в процеса на
вземане на решения в рамките на определени параметри
изпълнение на стратегически политически цели

o Целите трябва да се отнасят до:
- решения, варианти и въпроси, по които могат да се проведат
консултации
- кръгът от заинтересовани лица, които следва да бъдат включени
- вида и степента на участие
Стъпка 12 – Определяне периода на консултациите
•
•
•

Колко е спешен въпросът;
Срокове;
Три етапа – подготовка, същински консултации, обратна информация.

Стъпка 13 –Изясняване мандата и сроковете; изготвяне на техническо задание
•
•
•
•
•
•
•

Основна информация;
Възможни решения;
Определяне на заинтересованите страни;
Вид на участието;
Ниво на консултациите;
Цели на консултациите;
Продължителност на периода на консултациите и на периода на вземане на
решения.

Стъпка 14 – Иидентифициране на ключовите участници
•
•

Да се анализират и идентифицират заинтересованите страни,
потенциалните участници и органите, вземащи решения
Да се анализират заинтересованите страни и да се разработят критерии,
които да включват следните елементи:

Легитимност

•

•
•

•
•

•
•

брой, сравнителен размер
активност в сферата, която
представляват
мандат, възложен им от избралите
ги да действат от тяхно име
опит

•
•
•

Ресурси
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знания за процеса на разработване
на политики
бюджет
персонал (платени служители и
доброволци)
ръководство и опит
статут
капацитет за информация и
проучвания

•
•
•
•

Капацитет за работа по разработване
на политики
•
•
•

•

знания и способност за изразяване
способност да се обобщава и влияе
способност
за
стратегическо
планиране (поставяне на цели и
разработка
на
средства
за
постигане на целите)
способност за мобилизиране и
формиране на коалиции

Структура на организацията
управление
комисии
връзки

Финансов профил
•
•
•
•

Организационна структура

приходи – размер, източници
разпределение на разходите
финансова стабилност
независимост при определяне
използването на финансовите
средства

При провеждането на анализ на евентуалните заинтересовани лица е полезно да се
идентифицират общите интереси, споделени от тях преди процеса на консултации, и да се
прецени къде може да възникнат конфликти.

Стъпка 15 – Дефиниране на роли и отговорности
Най-често две групи от участници се включват във всяка консултация:
Общественост
и
заинтересовани страни
•
•
•
•
•
•

Физически лица
Групи по интереси
Други държавни
органи
Неправителствени
организации
Медии
Други

Координатори,
експерти, други
•
•

•
•

Координатор
на
консултациите
Експерти от органа
на изпълнителната
власт, провеждащ
консултациите
Персонал
Консултанти

Понякога,
вземащите решенията
също
участват
в
консултациите
•
•

Министърпредседател
Министри,
заместникминистри, областни
управители и др.
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Стъпка 16 – Определяне на документите, свързани с консултациите. Те могат да
включват:
•
•

Публични документи (информация за заинтересованите лица, дискусионни
документи);
Съобщения за пресата (доклади за състоянието на проблема, доклади с
обратна информация от вземащите решенията).

Стъпка 17 – Определяне очакванията на изпълнителната власт и обществото
от предстоящите консултации
Например:Да се предостави информация на обществеността и вземащите
решенията;
•
•
•
•
•
•

Да се търси реален принос от обществеността;
Да се дискутира цялостно и обективно въпросът;
Да се сближат позициите;
Да се постигне консенсус;
Да се разреши проблемът;
Да се планират последващи съвместни действия.

Стъпка 18 – Определяне възможни дейности, механизми и средства
Има много дейности и средства, измежду които да се избира. Всички имат силни и слаби
страни, няма едно “най-добро”. Когато се прави избор на дейностите и средствата, трябва
да се вземе предвид следното:
• въпросът, предмет на консултациите и неговата спешност;
• кръгът от заинтересовани лица, които са ангажирани;
• териториалният обхват на консултациите;
• подходящото ниво на консултациите.
Стъпка 19 – Съчетаване целите на консултациите с дейностите и средствата,
които трябва да са подходящи за постигане на тези цели.
Стъпка 20 – Изготвяне бюджет и план на ресурсите
Стъпка 21 – Формиране на екип по консултациите
•

Да се създаде и ръководи ефективен екип от експерти, да се обърне
внимание на следните елементи – мандат, подчиненост (йерархична
структура), умения на екипа (капацитет на участниците, процес,
технически средства).

Стъпка 22 – Планиране на подробни дейности и инструменти, които да се
използват, като факторите на планиране включват:
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•
•
•
•
•

законово определено предизвестие до заинтересуваните лица и срок за
коментар
териториален обхват на консултациите
степен на несъгласие и значение на решението, което ще се вземе
ниво на провеждане на консултациите
брой на участниците

Стъпка 23 – Изясняване на критериите за успех като се вземат предвид следните
фактори при разработване на критериите за успех:
•
•
•

•
•
•
•
•

Влияние върху вземането на решения - до каква степен резултатите от
консултациите ще повлияят при крайното решение?
Ясна обратна информация - предоставилите обратна информация
трябва да узнаят какво решение е било взето и защо, и то навреме.
Яснота и разбиране на целта и последващите действия – ако
страните, участващи в консултациите, ясно разбират целта на
консултациите, техният принос и ангажираност с резултата ще бъдат
по-големи.
Видимост – обществеността да узнае за консултациите.
Достъпност – ще бъде ли процесът достъпен и ще обхваща ли всички
групи и лица, които трябва да бъдат консултирани?
Представителност – до каква степен участниците представляват
частта от обществото, засегната от въпроса или от решението?
Прозрачност – процесът открит ли е или не?
Цели – до каква степен ще бъдат постигнати целите?

В края на Фаза едно, координаторът и екипът от експерти трябва да са разработили
в окончателен вид:
•

“план за консултации”, който:
o включва подробности за това как да се изпълнят задачите по информиране
и консултиране със заинтересованите лица, анализиране на входящите
ресурси, обратно докладване на вземащите решения и предоставяне на
обратна информация на заинтересованите лица;
o подпомага управлението на консултациите при изпълнението на различните
задачи.

•

Заданието за консултациите, което трябва да включва:
• Базисна информация – причината за провеждане на консултации,
включително информация за резултатите и опита от предишни
консултации.
• Решения – всички участници трябва да имат ясно разбиране за това по кои
въпроси могат да се провеждат консултации и по кои – не; какъв вид принос
се изисква и каква е необходимата продължителност на периода на
консултациите и на вземане на решение.
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•

Анализ на заинтересованите страни – да се определи кои заинтересовани
лица са повлияни пряко или косвено от предложението, или могат да бъдат
засегнати в общ план.
• Резултати – продуктите или резултатите, очаквани от процеса на
консултации: публични съобщения, информация за заинтересованите лица,
отговор от заинтересованите лица, документи и други.
• Дейности – дейностите, които трябва да се извършат по време на
консултациите да се определят според кръга на заинтересованите лица,
териториалния обхват, целта и специфичните нужди на консултациите.
• Ниво на консултациите – определянето на подходящото ниво зависи от
степента на съгласие, изисквана от вземащия решението, и от правните и
политическите изисквания. Обществеността може да бъде включена чрез:
o Писмени коментари – съобщава се за предложението и се дава
възможност да се представят коментари в определен срок.
o Диалог – дава се възможност да се дискутират определени въпроси на
една или повече срещи, в определено време и на определено място.
o Определяне на степен на съгласие / постигане на консенсус –
заинтересованите лица се събират заедно на една или повече
консултационни срещи, за да се определи степента на съгласие
(несъгласие), или за да се постигне консенсус по определени въпроси
или решения.
•

•
•

Цел на консултациите – целта на консултациите трябва да бъде изрично
формулирана. Какво трябва да се постигне чрез консултациите и кой е
обектът на консултациите, да се посочи кръгът от заинтересовани лица,
които трябва да бъдат включени и степента на тяхното участие.
Ресурси – оценка на ресурсите, необходими за провеждането на
консултациите – персонал и бюджет.
График – графикът може да бъде повлиян от нормативни актове и други
фактори, които изискват минимални периоди за предизвестие и коментар
при обществени консултации. Те трябва да бъдат посочени в заданието.

ФАЗА ДВЕ – ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ

Във втора фаза координаторът и екипът от експерти, които трябва да проведат
консултациите, изпълняват плана за консултация от първата фаза.
Дейност 4 – Изпълнение на плана
Стъпка 24 – Управление на организационно-техническата дейност
•

Важна е способността за адаптация към неочаквани пречки и промени.

Стъпка 25 – Управление на очакванията

23

•

Важно е да се изяснят очакванията и да се осигури тяхната
реалистичност.

Стъпка 26 – Управление на медийните прояви
•

Задължително е при обществените консултации да се вземат предвид
медиите. Една стратегия за отношения с медиите трябва да включва
план, който определя целите, идентифицира целевите групи и каналите,
които следва да се използват, за да бъдат те достигнати, да определя
посланията и други.

Стъпка 27 - Управление на информацията
•

Планът за консултациите трябва да създаде и поддържа ефективен
процес на управление на информацията по време на цялата консултация,
ролята на участниците трябва да бъде да предоставят полезна и
качествена информация.

Стъпка 28 – Управление на времето

•

Да се изпращат своевременни предизвестия до заинтересованите лица за
срещи, работни семинари, брифинги, събрания и друга информация.

Стъпка 29 – Управление на комуникацията
•

Колкото по-открит е процесът, толкова по-приемлив ще е резултатът за
повечето от участниците. Не бива да се подценява важността на
неформалното и формално общуване със заинтересованите лица,
вземащите решенията, колеги от министерствата, представителите на
медиите и други по време на целия процес.

В края на фаза 2 консултациите трябва да са осъществени от експертите и трябва
да бъде събрана информация от участниците.

ФАЗА ТРИ – ДОКЛАДВАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЦЕСА НА КОНСУЛТАЦИИ

Това, което се прави с информацията в трета фаза след същинските консултации е от
голямо значение за процеса на вземане на решенията, за които са били проведени
консултациите. Това е финалната фаза на целия процес.
Дейност 5 – Докладване за консултациите
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Стъпка 30 – Оценка на данните и информацията
•

Оценката на данните и информацията зависи от това как е била събрана
и управлявана информацията по време на консултациите и от качеството
на приноса на заинтересованите лица, и накрая – от целта на
консултациите.

Стъпка 31 - Докладване на констатациите на компетентния орган
•
•

Координаторът докладва резултата от консултациите на компетентния
орган. Координаторът трябва да отдаде дължимото внимание на
приноса на заинтересованите лица.
Докладът за резултатите от консултациите включва:
1. Цел на консултациите
2. Процес на консултациите
3. Участници
4. Констатации и резултати от консултациите – повдигнати теми.
5. Становище по резултатите.

Стъпка 32 – Обратна информация към заинтересованите лица и участниците

•

Да се предостави обратна информация – устна или писмена, на
участниците относно взетите решения. Компетентният орган трябва да
информира участниците за взетото решение и неговата обосновка.
Така се гарантира, че решенията се взимат от имащите право на това, и
че консултациите се взимат предвид при крайното решение.

Дейност 6 – Оценка на консултациите

Стъпка 33 – Оценка на процеса и резултата
•
•
•
•

Оценка на процеса след приключването му, за да се идентифицират
силните и слабите страни, и да се приложат извлечените поуки при
бъдещи консултации.
Използване на установени критерии за успех, за да се оцени резултатът
от консултациите.
Оценка на степента на удовлетвореност на участниците от процеса и от
постигнатите резултати.
Предоставяне на обратна информация на участниците за оценката.
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Средства за извършване на оценка на
консултациите


Въпросници – насочени към
заинтересованите лица, участвали в консултациите,
за да се установи тяхното общо виждане и
перспективи



Интервюта – с участници в консултациите
и служители, натоварени с използването на
информацията за разработване на политики



Фокус групи – с малки групи от
заинтересовани лица да се постигне задълбочена
обратна информация, засягаща специфични аспекти
от процеса на консултации



Групи от заинтересовани лица –
продължителна обратна информация, която да
определи промени в случай на по-дългосрочни
консултации



Медийни проучвания – да се улови
медийното отразяване, от гледна точка на успеха на
инициативата

Полезни въпроси при оценка на
консултациитенасочени към:

Планирането

Процеса

Резултата

26

Продължението

4. Участваха ли засегнатите или
заинтересованите страни доброволно?
5. Бяха ли включени всички страни, които
биха могли да допринесат или които биха
били засегнати от резултатите на
консултациите?
6. Имаше ли достатъчно време да се
проведат консултациите правилно?
7. Реалистични ли бяха сроковете?
8. Бяха ли проведени консултациите въз
основа на предишен опит?
9. Охотно ли беше споделяна
информацията?
10. Бяха ли разпространени навреме
дискусионните документи?

Полезни въпроси при оценка
на консултациите
Насочени към планирането
1. Беше ли целта на консултациите
изяснена?
2. Имаше ли ясна причина за
заинтересованите страни да участват?
3. Бяха ли установени параметри от самото
начало?
4. Бяха ли програмата и процесът на
консултации предмет на преговори?
5. Помагаха ли страните при
разработването на процеса на
консултации?
6. Беше ли предварително определен
резултатът?
7. Имаше ли ясно разбиране за очакванията
на всички страни?
8. Имаше ли съответствие със задачите на
правителството?

Насочени към резултата
1. Консултациите дадоха ли надеждна
информация, полезна за вземащите
решения?
2. Беше ли повишено взаимното разбиране
между заинтересованите лица?
3. Бяха ли обществените консултации найдобрият начин да се получат постигнатите
резултати?
Насочени към продължението

Насочени към процеса

1. Беше ли предоставена обратна
информация на заинтересованите лица за
въздействието на техния принос?
2. Имаше ли продължение на процеса на
консултации

1. Беше ли проведен анализ на
заинтересованите лица, за да се осигури
избирането на подходящите участници?
2. Бяха ли ясни мандатите на участниците?
3. Беше ли ясна ролята на всеки?

27

ПРИЛОЖЕНИЯ: ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ
ПРАКТИКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
ОБЩИ ПРИНЦИПИ И МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ
ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСИЯ (ЕК)
Общите принципи и минималните стандарти за консултации, приети от
институциите на Европейския съюз (ЕС) и засягащи процеса на
консултации, се считат за подходящ пример за добри практики. Целта е
да се развие широко партньорство с различни заинтересовани страни по
време на целия законодателен процес.
1. Общи принципи
•

УЧАСТИЕ

Комисията е възприела всеобхватен подход по отношение разработването и реализацията
на политиките на ЕС, което означава максимално широко консултиране по важните
инициативи. Това е особено важно в контекста на законодателните й предложения.
•

ПРОЗРАЧНОСТ И ОТГОВОРНОСТ

Комисията вярва, че процесите на администриране и разработване на политики трябва да
бъдат видими за външния свят, за да могат да бъдат разбрани и за да печелят доверие.
Това особено се отнася за консултационния процес, който изпълнява ролята на главна
връзка с различните интереси в обществото.
По този начин, провежданите от ЕК процеси на консултиране трябва също да бъдат
прозрачни – както за непосредствено участващите в тях, така и за широката публика.
Трябва да е ясно:
¾
¾
¾
¾

Какви въпроси се разработват;
Какви механизми се използват за консултации;
Кой се консултира и защо;
Какво е оказало влияние върху вземането на решения в процеса на
формулиране на политиката.
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В допълнение към това самите заинтересованите страни трябва да функционират в
прозрачна среда, така че широката публика да бъде наясно със страните, които участват в
консултационния процес, и с тяхното поведение.
Ето защо, прозрачността и отчетността са важни принципи за поведението на
организациите, когато те се стремят да допринесат за развитието на политиките на ЕС.
Трябва да е ясно:
9 Чии интереси представляват;
9 Доколко обхватно е това представляване.
По тази причина заинтересованите страни, които биха искали да представят своите
коментари по предложенията за политики на Комисията, трябва да имат готовност да
предоставят както на ЕК, така и на широката публика горепосочената информация. Тази
информация трябва да бъде предоставена или чрез базата данни CONECCS (в случаите,
когато организациите отговарят на изискванията за включване в тази база данни2 и
доброволно желаят да участват) или чрез други мерки, например специални
информационни бюлетини. В случай, че тази информация не бъде предоставена,
коментарите ще се смятат за индивидуален принос.
•

ЕФЕКТИВНОСТ

За да са ефективни, консултациите трябва да започнат колкото е възможно по-рано. По
тази причина, заинтересованите страни трябва да бъдат включени в разработването на
политиката в такава фаза, когато те все още биха могли да окажат влияние върху
формулирането на главните цели, методите на осъществяване, индикаторите за напредък
и, където е уместно, началните очертания на тази политика. Може да се наложи да се
проведат консултации по време на повече от един етап.
В допълнение към това, както Комисията, така и външните заинтересовани страни ще
имат полза от това да разберат гледната точка на другата страна. Комисията функционира
от позициите на политиката и политическата рамка, която е повлияна от много фактори.
Например, тя трябва да се съобразява със своите задължения към другите европейски
институции съгласно сключените договори, както и със своите международни задължения
към трети страни и международни организации.
Важна предпоставка за ефективност е спазването на принципа на пропорционалност. Ето
защо методът и степента на проведените консултации винаги трябва да бъдат
пропорционални на въздействието на предложението, предмет на консултиране, и трябва
да отчитат конкретни ограничения.
По-доброто разбиране на тези фактори и на начина на работа на Комисията ще помогне на
външните заинтересовани страни да имат реалистични очаквания относно практически
осъществимите цели.

2
За да отговаря на изискванията за включване, организацията трябва да бъде с идеална цел и да е
представителен орган на европейско ниво, т.е. с членове в две или повече страни – членки или кандидатки за
членство в ЕС; да участва активно и да разполага с експертни знания в една или повече области на политики на ЕС,
да има някаква степен на формално или институционално съществуване и да има готовност за предоставяне на
всякаква уместна информация за себе си, изисквана от ЕК, както за включване в базата данни, така и в подкрепа на
своята молба за участие.
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•

СЪГЛАСУВАНОСТ

Комисията ще гарантира съществуването на последователност и прозрачност в начина, по
който нейните структури провеждат процесите на консултиране.
Комисията ще включи в процесите на консултиране механизми за обратна връзка, оценка
и преразглеждане.
Това ще се осъществи чрез съответната координация и отчетност в контекста на
дейностите на Комисията за по-добро изготвяне на нормативни актове.
Комисията призовава заинтересованите страни да установят свои собствени механизми за
наблюдение на процеса, така че да преценят какво биха могли да научат от него и да
проверяват дали дават ефективен принос към една прозрачна, отворена и отчетна система.

2. Минимални стандарти
•

Ясно съдържание на процеса на консултиране

Цялата комуникация, свързана с консултирането, трябва да е ясна и кратка, като включва
необходимата информация с цел улесняване на обратната връзка.
•

Консултативни целеви групи

Когато се определя целевата група (групи) в процеса на консултиране, Комисията трябва
да гарантира, че участващите страни имат възможността да изразят своето мнение.
•

Публикации

Комисията трябва да осигури адекватна публична кампания, създаваща необходима
нагласа в широката общественост, и да адаптира своите комуникационни канали така, че
да отговори на потребностите на всички целеви групи. Без да се изключват другите
комуникационни инструменти, откритите обществени консултации трябва да бъдат
публикувани по интернет и обявени в една “обща точка за достъп”.
•

Ограничения във времето за участие

Комисията трябва да предостави достатъчно време за изготвяне на отговори на поканите и
на писмени становища. Комисията трябва да се стреми да има поне осем седмици за
получаване на отговорите при писмените обществени консултации и предизвестие от
двадесет работни дни за провеждането на срещите.
•

Потвърждение и обратна връзка

Получаването на коментари трябва да бъде потвърдено. Резултатите от обществените
консултации трябва да бъдат поместени на уебсайтове, свързани с “общата точка за
достъп” по интернет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
УКАЗАНИЯ ЗА ПИСМЕНИ КОНСУЛТАЦИИ В
СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ 3
•

Времето и ресурсите за провеждане на консултации още от самото начало
трябва да бъдат заложени в процеса за планиране на политиките (включително
законодателството) или услугите, така че да се осигурят най-добри
възможности за подобрение на съответните предложения, като за всеки етап се
предвиди достатъчно време.

•

Трябва да е ясно кой се консултира, по какви теми/въпроси, за какъв период от
време и с каква цел.

•

Документът, който ще се предложи за консултация трябва да бъде опростен и
възможно най-кратък. Той трябва да включва резюме от максимум две
страници на главните теми/въпроси, по които се търсят мнения. Този документ
трябва да направи възможно най-лесен отговора от страна на четящите го,
както и установяването на контакт и изпращането на критики.

•

Документите трябва да бъдат достъпни за широката публика, като се използват
всички електронни средства (без това да означава изключване на останалите), и
ефективно се предложат на вниманието на всички заинтересовани групи и
лица. Трябва да се спомене, че тези документи са на разположение при
поискване в достъпни формати, които да се изброят.

•

Трябва да се предвиди достатъчно време за изготвяне на отговор от страна на
всички заинтересовани страни. Стандартният период за консултации е
дванадесет седмици, като осем седмици е минималният.

•

Отговорите трябва да се анализират внимателно и обективно, като резултатите
се направят достояние на широката публика и се изброят изразените мнения и
съответните причини, довели до вземане на окончателни решения.

•

Държавните власти трябва да наблюдават и оценяват консултациите. Те трябва
да назначат консултационен координатор, който да отговаря за актуализацията
на централния консултационен уебсайт.

3

Тези насоки са взети от “Указанията за методи за консултации за държавните власти в Северна Ирландия” и са
валидни и за регионалните и местни органи http://www.consultationni.gov.uk/consultationguide.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3:
КОДЕКС ЗА ПРАКТИКА ПО КОНСУЛТАЦИИ В
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО4
Шестте критерия за консултиране:
1. Консултирането трябва да включва колкото се може повече хора,
като за това се гарантират минимум дванадесет седмици при
писмено консултиране, което да се извърши поне веднъж по време
на разработването на съответната политика.
2. Бъдете наясно какви са вашите предложения, кой може да бъде
повлиян от тях, какви въпроси задавате и какъв срок за отговори
определяте.
3. Уверете се, че консултирането е ясно, кратко и широко достъпно.
4. Осъществявайте обратна връзка за получените мнения как и
доколко процесът на консултации е повлиял на крайното решение.
5. Осъществявайте наблюдение на ефективността на консултирането
в отдела си, като за това може да се използва и координатор по
консултирането.
6. Уверете се, че консултирането, което провеждате следва найдобрата практика, която включва и провеждане на оценка на
регулативното въздействие, ако това е необходимо.

Тези критерии са валидни за цялата документация по консултирането.

4

www.cabinet-office.gov.uk/regulation/consultation/code.htm
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