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ВЪВЕДЕНИЕ
Едно от основните права на всеки европейски гражданин е правото на добро
управление и добра администрация, което право не се изчерпва единствено с доброто
административно обслужване. Доброто управление означава прозрачност и ефективност в
работата на администрацията, както на национално, така и на местно ниво, и не на
последно място участие на гражданите в процесите на вземане на решения по публичните
политики.
В резултат на различни социални, икономически и политически промени през
последните 50 години, идеята за гражданското участие в областта на здравеопазването
търпи силно развитие и промяна. Тя еволюира от възможност, през право и отговорност
през 70-те години на 20 век, до необходимост и принцип заложен в здравната политиката
на редица страни по света.
Активното гражданско участие в обществените процеси е мерило за качеството на
демокрацията. От изключително значение е активното включване на гражданите в
политическия процес, както и повишаване на техния интерес към различните форми на
гражданско участие. Един от механизмите за постигане на това е, чрез ясни и прозрачни
процедури, които да гарантират достъпа на гражданите до институциите, и чрез
легитимното гражданско представителство в различни форми за консултации и контрол. От
първостепенно значение е да се работи в посока за увеличаване на гражданския контрол
при изработване на публичните политики. Участие на гражданите на всички нива на
взимане на решения и изработване на публични политики е гаранция за прозрачното и
добро управление.
Целта на настоящия доклад е да се разработят механизми и предложения за
подобряване на средата за гражданското участие в управлението. За постигане на тази цел
ще бъде разгледана нормативната уредба, наличието или липсата на ясни правила,
процедури и политики, които да определят ролята и начините за комуникация.
Предложенията ще станат основа за изготвяне на препоръки.
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ОБЩА РАМКА НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Философските основания на гражданското участие могат да се открият в два основни
принципа на организация и функциониране на социума: мрежовост и субсидиарност.
Мрежовостта представлява стремежът на обществото да разширява броя на
взаимодействащите си индивиди при решаване на общозначими проблеми. Увеличаването
на контактите между общностите води до възникване на цивилизациите и еманципация на
гражданите. Принципът на мрежовостта е сред целите на всяко управление, което
претендира да е "добро“. Не случайно в "Политика" Аристотел свързва определението за
най-добро управление – полития, с термините "политическа общност" и "политическа
организация". Според него "политическото устрояване" е невъзможно без включване и
ангажираност на възможно най-широк кръг от граждани, което в съвременната стилистика
е израз на "гражданското общество".
Субсидиарността има за цел политическото участие и вземането на решения за
общността да бъде най-близо до основата на социалната пирамида, като така се ангажира
всеки неин член. Принципът на субсидиарност е дефиниран в Договора за Европейския
съюз. Той има за цел да гарантира, че решенията се вземат възможно най-близо до
гражданите и че се извършват постоянни проверки, за да се провери дали дадено действие
на равнището на ЕС е обосновано в светлината на възможностите, съществуващи на
национално, регионално и местно равнище. Този принцип предполага решаване на
проблемите чрез активното участие на гражданите на базисното ниво, на което те са
възникнали. По този начин се засягат пряко заинтересованите страни и това ги прави
съпричастни към процеса на вземане на решение и тяхното изпълнение. Важно е да се
отбележи, че субсидиарността генерира политическа енергия и намалява дефектите на
представителната демокрация, която често се възприема от гражданите само като
включване в изборния процес, но не и като реално тяхно овластяване. Гражданското
участие е начин за прякото изразяване на мнението на гражданите в управленските
решения. То носи след себе си редица ползи, сред които информиране на обществото и
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събиране на идеи по обществено важни въпроси, генериране на обществена подкрепа, на
дух на сътрудничество и доверие между управляващи и управлявани.
Демократичният начин на вземане на решения се основава на убеждението, че
всички, които ще бъдат засегнати от дадено решение, имат правото да участват в него.
Участието означава достъп до процеса и поставя изискването за отчитане на мнението на
участниците наравно с преобладаващите дотогава изисквания за ефикасност и
рационалност. В огромната си част демократичната теория предполага необходимост от
широко гражданско участие Тя изисква всички граждани да имат възможност да участват и
да използват тази възможност. Практиката обаче показва, че голяма част от гражданите
нямат истинска възможност да участват по начина, който е описан от теоретиците на
демокрацията, поради което и не участват. Политическото участие сред гражданите на
либералните демокрации през последните две десетилетия е слабо и разширява
неравенствата. За привържениците на делиберативната демократична теория социалната
справедливост е нужна за нормалното функциониране на демокрацията. Тази идея разчита
на гражданското общество, а в съвременните либерални демокрации то отслабва, защото
страдат от намаляващо политическо участие и значими форми на политическо неравенство.
Демокрацията на участието е визия, в която хората се ангажират активно и в мрежа от
граждански сдружения, групи и организации. В съвременните общества, все повече
разнородни социални, политически, културни и икономически фактори дистанцират
гражданите от политическия живот. Затова аргументите за реформа, която разчита на
приноса на гражданското общество и неговото политическо знание и капацитет стават все
по-настойчиви. Сред предпоставките за включване на гражданите в управлението са
публичност, гражданско образование, обществен принос, взаимодействие и не на
последно място партньорство.
ПАРАМЕТРИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Участието на гражданите е в основата на идеята за демокрация. Пряката демокрация,
основана на правото да се участва в избори и да се стартират граждански инициативи и
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искания за референдуми, е дългогодишна традиция в някои държави-членки.
Демокрацията на участието, основана на правото да се съблюдава или да се влияе върху
упражняването на правомощията и отговорностите на публичните власти, допринася за
представителната и пряка демокрация. Правото на участие на гражданите в процеса на
вземане на политически решения трябва да бъде осигурено на лицата, неправителствените
организации (НПО) и гражданското общество като цяло.
В Препоръка (2007) 14 на Комитета на Министрите са дадени следните определения
на Съвета на Европа за:
a.

"Гражданско

участие":

ангажирането

на

лица,

неправителствени

организации и гражданското общество като цяло в процесите на вземане на решения от
публичните органи. Гражданското участие в процеса на вземане на политически решения
се отличава от политическите дейности по отношение на прякото ангажиране с
политическите партии и лобирането във връзка с бизнес интересите;
b.

"Процес

на

вземане

на

решения":

разработването,

приемането,

прилагането, оценката и преформулирането на политически документ, стратегия, закон или
регламент на национално, регионално или местно равнище или всеки процес, при който се
взема решение, което засяга обществото или негов сегмент, от публичен орган, на който са
предоставени такива правомощия;
c.

"Неправителствени организации" (НПО): доброволни самоуправляващи се

органи или организации, създадени да осъществяват главно нестопанските цели на своите
учредители или членове, както е посочено в Препоръка CM / Rec (2007) 14 на Комитета на
министрите към държавите-членки относно правния статут на неправителствените
организации в Европа. Те могат да включват например доброволчески групи, организации
с нестопанска цел, сдружения, фондации, благотворителни организации или групи,
основани на географски принцип, за защита на общностни интереси или застъпничество;
d.

"Гражданско

общество

като

цяло":

ансамбълът

от

индивиди

и

организирани, помалко организирани и неформални групи, чрез които те допринасят за
обществото или изразяват своите възгледи и мнения, включително когато повдигат
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въпроси, свързани с нарушения на човешките права, корупция и други неправомерни
действия или изразяват критични коментари. Такива организирани или по-малко
организирани групи могат да включват професионални и обществени организации,
университети и изследователски центрове, религиозни и неденоминационни организации
и защитници на правата на човека; e. "Публичен орган": всеки изпълнителен,
законодателен или административен орган на национално, регионално или местно
равнище, включително лица, упражняващи изпълнителна власт или административни
функции.
Неправителствените организации и организираното, както и гражданско общество
допринасят в най-голяма степен за осъществяването на демокрацията и правата на човека.
Основните дейности на неправителствените организации са съсредоточени върху
социалната справедливост, правата на човека, демокрацията и правовата държава. Целта
на НПО в тези области е да подкрепят каузи и да работят за подобряване на живота на
хората. Неправителствените организации играят основна роля за участието в отвореното
демократично общество, като ангажират голям брой хора.
Неправителствените организации могат да допринесат със знания и независима
експертиза в процеса на вземане на решения. Поради това местните, регионални и
национални правителства, както и международните институции, се възползват от опита и
компетентността на неправителствените организации при определянето и прилагането на
своите политики. Неправителствените организации се ползват с безпрецедентното доверие
на своите членове и на обществото да изразяват техните безпокойства, да представляват
общите им интереси и да обединяват хората около различни каузи, поради което имат
значителен принос в изграждането на политиката.
Организираните групи са предназначени да изразяват нуждите на своите членове и
да подкрепят интересите на обществото като цяло, като по този начин играят ролята на
ключово средство за участие и насърчаване на ангажираността на гражданите
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УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ
На 27 септември 2017 страните членки на Съвета на Европа приеха подробни Насоки
за гражданското участие в процеса на вземане на политически решения, които съдържат
както всеобщи принципи, така и конкретни предложения за разширяване и подобряване
на възможностите за включване на гражданите в процесите на вземане на политически
решения.
УСЛОВИЯ
Участието изисква всички участници да обменят гледни точки честно и искрено, за да
гарантират, че позициите на гражданското общество са ефективно взети под внимание от
публичните органи с правомощия за вземане на решения. Поради това, условията за
ефективно гражданско участие включват:
ü

зачитане правата на човека и основните свободи, върховенството на закона,
спазване

на

фундаменталните

демократични

принципи,

политически

ангажимент, ясни процедури, общи пространства за диалог и добри общи
условия за жизнеспособно, плуралистично и устойчиво гражданско общество;
ü

създаване и поддържане на благоприятна среда от страна на държавите-членки,
включваща политическа рамка, правна рамка и практическа рамка, която да
гарантира на гражданите, неправителствените организации и гражданското
общество като цяло ефективни права на свобода на сдружаване, свобода на
събранията, свобода на изразяване и свобода на информацията;

ü

признаване, защита и подкрепа на ролята на гражданското общество в
плуралистична

демокрация,

неговите

функции

по

отношение

на

застъпничеството и мониторинга на обществените дела и приноса му за
изграждане на многообразно и жизнеспособно общество;
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ПРИНЦИПИ
Гражданското участие следва да се насърчава и подпомага чрез следните принципи,
които се прилагат към всички участници, въвлечени в гражданското участие в процеса на
вземане на политически решения:
o

Взаимно уважение между всички участници като основа за открито
взаимодействие и взаимно доверие.

o

Уважение спрямо независимостта на неправителствените организации
независимо дали тяхното мнение е съвместимо с това на публичните органи или
не.

o

Уважение спрямо позицията на органите на власт, у които лежи отговорността
за вземане на решенията.

o

Откритост, прозрачност и отговорност.

o

Отзивчивост от страна на всички участници чрез осигуряване на адекватна
обратна информация.

o

Недискриминация и включване така, че всички гласове, включително тези на помалко привилегированите и най-уязвимите, да бъдат чути и взети предвид.

o

Равенство между половете и равно участие на всички групи, включително и на
онези със специфични интереси и нужди като младите хора, възрастните, хората
с увреждания или малцинствата.

o

Достъпност чрез използването на ясен език и подходящи начини за участие –
както онлайн, така и на живо.

Защо са важни насоките за гражданското участие в процеса на вземане на
политически решения?
§

Признават, че правото на гражданско участие в процеса на вземане на
политически решения следва да бъде гарантирано на всеки гражданин,
неправителствена организация и на обществото като цяло.
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§

Подчертават, че ефективното и пълноценно гражданско участие може да бъде
постигнато само когато държавите членки гарантират – чрез правото и
прилагането му на практика – ефективното упражняване на правата на свободно
сдружаване, на мирни събрания, на мнение и на информация.

§

Подчертават, че правото на участие в процесите на взимане на решения е
различно от политически или лобистки дейности.

§

Посочват, че ефективното гражданско участие е невъзможно без среда, която го
позволява и подкрепя. Такава среда следва да включва правни и практически
гаранции за основните права и върховенството на правото като предпоставка за
гражданското участие.

§

Подчертават централната роля на гражданското участие в плуралистичната
демокрация и отбелязват, че „признанието и защитата“ от страна на
правителството на застъпническите и наблюдаващи функции на гражданското
общество са ключови за „изграждането на разнообразно и жизнено общество“.
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ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Взаимодействието между властта и гражданския сектор има четири възможни
измерения:
ü допълване
ü сътрудничество
ü привличане
ü конфронтация
В ситуация на сътрудничество двете страни не просто споделят сходни цели, но и
предпочитат подобни начини и средства за постигането им.
В ситуация на допълване целите отново са сходни, но страните предпочитат различни
начини и средства за постигането им.
В ситуация на конфронтация и целите, и средствата на двете страни са различни.
В ситуация на привличане наблюдаваме различни цели, които страните се опитват да
постигнат по подобен начин. Тази ситуация е най-рядко срещана и нестабилна –
обикновено е само временна, след което преминава към някоя от предходните.
В зависимост от това до каква степен гражданите и техните организации са включени
в процеса на вземане на решения, разграничаваме следните форми на гражданско
участие:
ü информиране
ü консултиране
ü диалог
ü партньорство
Всички те могат да се прилагат на всеки етап от процеса на вземане на решения.
• ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: На всички етапи от процеса на вземане на
решение, съответната информация следва да бъде представяна на ясен и лесен за
разбиране език и в достъпен формат, без прекомерни административни пречки, без такси
и в съответствие с изискванията за отворени данни.
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• КОНСУЛТАЦИИ: Събирането на различни гледни точки и мнения по отношение на
определени политики и теми следва да е част от официална процедура, протичаща чрез
различни методи и инструменти като срещи, публични изслушвания, фокус групи,
проучвания, въпросници и дигитални средства. Публичните органи следва да предоставят
обществено достъпна обратна връзка за резултатите от проведените консултации.
• ДИАЛОГ: Структуриран, продължаващ и резултатно ориентиран процес, базиран на
общия интерес в процеса на обмяна на опит между публичните органи, гражданите,
неправителствените организации и гражданското общество като цяло. Различните
платформи за диалог включват редовни публични изслушвания, обществени форуми и
консултативни съвети. Инициативата за диалог може да бъде и на двете страни, а самият
диалог се случва в два формата: широк или ориентиран към сътрудничество. Широкият
диалог е двупосочна комуникация, резултат от взаимен интерес и потенциални споделени
цели за осигуряване на редовен обмен на мнения. Формите варират от открито обществено
изслушване до специализирани срещи между НПО и властите. Дискусията е
широкообхватна и не е непременно свързана с протичащ процес на разработване на
политика. Диалогът, ориентиран към сътрудничество, се основава на взаимен интерес за
разработване на конкретна политика. Той обикновено води до съвместни препоръки,
стратегия или законодателство. При него срещите са чести или редовни и води до
съгласувани резултати. Диалогът е много ценен на всички етапи от процеса, но е ключов за
определяне на дневния ред, за разработване и преформулиране на решения.
• ПАРТНЬОРСТВО: Партньорството предполага споделени отговорности на всеки етап
от процеса от определянето на дневния ред през разработването, определяне на решение
и прилагане на политиката. Това е най-висшата форма на участие. На това ниво има тясно
сътрудничество, като се запазва независимостта на гражданските организации. Те имат
правото да провеждат кампании и да действат независимо от участието си в партньорство.
Възможни дейности в партньорство са делегиране на конкретни задачи на гражданските
организации, форуми и създаване на органи за вземане на съвместни решения,
включително за разпределяне на ресурси. Партньорство може да се формира на всеки етап
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от процеса и е особено подходящо за определяне на дневния ред или при прилагането на
политики.
С помощта на описаните форми на взаимодействие се осигуряват възможности за подобро информиране на обществото за своята работа, намират се нови партньори за
изпълнението на политики, привличат ресурси и дава гаранции, че законите и регулациите
отчитат нуждите на заинтересованите страни.
По-добрата осведоменост на гражданите генерира нови възможности за нови
политики и нови управленски идеи. Мобилизира се широк кръг от мнения и се градят нови
форми на консенсус. Структурите на гражданското общество задават въпроси, които може
да останат извън полезрението. Чуват се различните мнения, оценки, претегляне на
аргументи, интереси и нужди във връзка с конкретни практически въпроси; създават се
съвместни визии. Мобилизирането на активна подкрепа подпомага дискусията и
разрешаването на конфликти и трудни въпроси и има потенциала да подобри политиката.
ЕТАПИ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ
Гражданското участие трябва да бъде гарантирано чрез подходящи, структурирани и
прозрачни средства, включително, където е необходимо, законови или регулаторни мерки,
които могат да включват разпоредби за разглеждане на искания за обжалване или
обезщетение в случай на неспазване. Практиката трябва да е съответна на утвърдени
международни правозащитни договорености като Конвенцията за защита правата на
човека и основните свободи и съответната съдебна практика на Европейския съд по
правата на човека.
Осигуряването на такова съответствие изисква от управлението да отвори за
гражданско участие различните етапи на процеса на вземане на решения. Преди всичко
информацията за управленските решения трябва да бъде лесно достъпна, прозрачна и на
разположение на обществеността, освен ако не е класифицирана по ясно определени със
закон причини или ограничена по съображения за защита на данните в съответствие с
международни задължения.
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За да могат да предоставят актуална и изчерпателна информация относно процеса на
вземане на решения и процедурите за участие, публичните органи трябва да планират и
управляват гражданското участие и да определят ясно целите, действащите лица, процеса
и сроковете, както и използваните методи.
В процеса на вземане на политически решения има няколко момента, в които
взаимодействието има изразена добавена стойност: определяне на дневния ред,
разработване на политика, вземане на решения, прилагане на политика, мониторинг и
преформулиране на политика. Всеки един от тези етапи предлага възможности за
взаимодействие между управлението и гражданския сектор.
1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНЕВЕН РЕД
Политическият дневен ред е съгласуван между парламента и правителството, но
може да бъде оформян от гражданския сектор или група от НПО посредством кампании
или лобиране относно актуални проблеми, нужди и безпокойства. Новите политически
инициативи често са резултат от влиянието на кампании на НПО. На този етап НПО целят да
повлияят на вземащите решения лица в полза на общ интерес и могат да действат по начин,
който допълва политическия дебат. Приносът на гражданския сектор в тази ситуация има
няколко измерения:
§

застъпничество;

§

информиране и привличане на вниманието;

§

експертиза и съвети;

§

иновации;

§

предоставяне на услуги;

Отговорности на публичните органи:
ü

Споделяне на информация: предоставят актуална, точна и навременна

информация в достъпен формат на всички заинтересовани страни;
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ü

Процедури: разработват и спазват прозрачен процес на вземане на решения.

Осигуряват ясни, открити и достъпни процедури за участие.
ü

Предоставяне на ресурси: подкрепят активното гражданско участие,

например чрез финансов принос, помощ в натура или административни услуги.
ü

Отзивчивост: осигуряват активно участие на представители на съответните

публични органи; изслушват, реагират и предоставят обратна връзка.
2. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКА
Институциите разполагат с утвърдени процедури на разработване на политики. На
този етап гражданските организации са привличани за идентифициране на проблеми,
предлагане на решения и осигуряване на доказателства за предпочитаните предложения.
Приносът на гражданския сектор на този етап има следните форми:
§

застъпничество: осигуряват се гаранции, че ще бъдат отчетени нуждите и
интересите на заинтересованите страни, засегнати от разработваната политика;

§

информиране и запознаване: членове и граждански групи се информират за
предстоящата политика чрез гражданските организации;

§

експертиза и съвети: осигуряват се изследвания и анализи на разглеждания
въпрос и могат да се добавят на приоритети към проекта на политиката;

§

иновация: предлагат се решения чрез въвеждане на нови подходи, практически
решения и конкретни модели, които носят ползи на конкретни групи;

§

наблюдение: процесът на разработване се проследява, за да се гарантират
неговата прозрачност и възможностите за включване;

Отговорности на публичните органи:
ü

Предоставяне на информация: предоставят обхватна и навременна

информация относно текущите процеси на консултация.
ü

Процедури: разработват и спазват минимални стандарти за консултация като

ясни цели, правила за участие, срокове, контакти и др. Организират консултативни срещи
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със свободен достъп, включително като се канят всички потенциални заинтересовани
страни.
Предоставяне на ресурси: предоставят подходящи срокове и средства за

ü

консултации, за да се осигури участието на гражданското общество на различни нива.
Отзивчивост: осигуряват активно участие на представители на съответните

ü

публични органи, изслушват, реагират и предоставят обратна връзка в процеса на
консултация.
3. РЕШЕНИЕ
Формите на политическо вземане на решение се различават в зависимост от
националния контекст и законодателството. Стандартна практика е издаването на наредба
за правителствена политика от съответното министерство или приемане на закон с
парламентарен вот, или публичен референдум, който в такъв случай изисква наличие на
съответното законодателство. Изработването на закони и предложения трябва да бъде
отворено за приноса и участието на НПО. Публичните органи трябва да преценят
различните гледни точки и мнения, преди да се вземе дадено решение. На този етап
консултацията играе основна роля за вземането на информирано решение. Същевременно
окончателното правомощие за избор е на публичните органи, освен ако не е взето
посредством обществено гласуване, референдум или чрез механизъм засъвместно
вземане на решения.
Приносът на гражданския сектор на този етап има следните форми:
§

застъпничество: осигурява се възможност за упражняване на влияние върху
решението;

§

информиране и запознаване: членове и граждански групи се информират за
политическите решения и техния потенциален ефект;

§

експертиза и съвети: на управляващите се осигурява подробен анализ от
позицията на гражданското общество, който може да повлияе на решението;
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§

наблюдение: проследява се процеса, за да се гарантира неговата
демократичност, прозрачност и оптимална ефективност.

Отговорности на публичните органи:
ü Предоставяне на информация: предоставят актуална информация относно
политиките в процеса на вземане на решения
ü Процедури: предлагат и следват процедури за механизми за съвместно
вземане на решения, където е възможно
ü Предоставяне на ресурси: осигуряват и подкрепят активното участие на
гражданското общество, като включват НПО в процеса на вземане на решения
ü Oтзивчивост: вслушват се, вземат под внимание и се отзовават на мнението на
гражданското общество.
4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИ
Голяма част от гражданските организации са най-активни на този етап, като
предоставят услуги и изпълняват проекти. Той е ключов за постигане на предвидените
резултати, затова достъпът до ясна и прозрачна информация относно очакванията и
възможностите и активното партньорство между страните е определящо условие за успеха.
Приносът на гражданския сектор на този етап има следните форми:
§

Информация и осведомяване: НПО се съсредоточават основно върху
повишаване на обществената осведоменост, обясняване на предимствата,
недостатъците и въздействието на политиката.

§

Предоставяне на услуги: като основен фактор за изпълнението на
политическите инициативи НПО често поемат основната отговорност за
предоставянето на съответните услуги.

§

Надзорна функция: НПО оценяват изпълнението на политиката и следят то да
протича, както е предвидено, и да няма вредни странични ефекти.
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Отговорности на публичните органи:
ü Споделяне

на

информация:

Предоставяне

на

информация

относно

стратегиите за изпълнение, процедурите за възлагане на обществени поръчки
и насоките за проектите.
ü Процедури: Следват установени правила и уредби за изпълнение на
политиката.
ü Предоставяне на ресурси: подкрепят активното участие на гражданското
общество в етапа на изпълнението, например чрез финансов принос, помощ в
натура или административни услуги.
ü Отзивчивост: отзовават се и реагират на конкретните нужди, възникващи във
връзка с изпълнението на политиките.
5. МОНИТОРИНГ
На този етап ролята на гражданските организации е да наблюдават и оценяват
резултатите от политиката. Наблюдението изисква наличие на система, която по
предварително зададени критерии да установи дали политиката постига определената цел.
Приносът на гражданския сектор на този етап има следните форми:
§

застъпничество: огласяване дали инициативата е достигнала до своите
предвидени бенефициенти и дали дава предвидения резултат за обществото;

§

експертиза и съвети: събиране на доказателства или изследвания за
въздействието на политиката;

§

наблюдение: на ефекта, който политиката произвежда.

Отговорността на властите за постигане на ефективност на участието на този етап
включва предоставяне на информация за хода на изпълнение на политиката и отговори на
конкретни въпроси, повдигнати от гражданското общество.
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6. ПРЕФОРМУЛИРАНЕ
Информацията от оценката на изпълнението на политиката, както и променящите се
нужди на обществото, често изискват преформулиране на политиката. То трябва да е
основано на достъпа до информация и възможностите за диалог за определяне на нужди
и инициативи. Това преформулиране позволява да се премине към нов цикъл на вземане
на решения.
Приноси на НПО:
§

Застъпничество: лобиране за подновяване на политиката в полза на нуждите на
потребителите или на гражданите, като се изтъкват ограниченията или
страничните ефекти на настоящата политика.

§

Експертно мнение и консултации: НПО провеждат анализ и проучвания, за да
определят пропуските в настоящата политическа инициатива и да обосноват
изискването за преформулиране.

§

Иновации: НПО разработват нови подходи по актуалните въпроси на
политиките; това може да се окаже основен елемент при преформулирането.

§

Предоставяне на услуги: определяне на пречките и събиране на материали за
илюстриране на изменящите се нужди, които изискват преформулиране.

Отговорности на публичните органи:
ü Предоставяне на информация: предоставят информация относно възможно
преразглеждане на дадена политика и своите виждания по нуждата от
промени в нея.
ü Процедури: осигуряват ясни, открити и достъпни процедури за участие.
ü Предоставяне на ресурси: правят възможно и подкрепят активното участие на
гражданското общество.
ü Отзивчивост: вслушват се в гражданското мнение и действат на основата на
подадената от НПО информация.
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ЕТИКА
Взаимодействието между управлението и гражданския сектор трябва да бъде
подчинено на определени етични правила, които гарантират протичането на
комуникацията по резултатен начин. Етичните правила произтичат от базови принципи на
публичните комуникации като върховенство на закона, взаимно спазване на
достойнството, почтеност и уважение, откритост и честност, изграждане на доверие,
надеждност и внимателно управление на различните интереси на страните.
Нормите целят гарантиране на консултативен процес и диалог, който има капацитета
да доведе до приемане на решенията. Необходими условия за това са свобода на
изразяването, разнообразие на гледните точки и толерантност към несъгласието. Между
участниците не може да има обиди и провокации. Те трябва да се стремят да говорят на
езика на събеседника и да избягват унизителни или крайни думи и изрази
Универсални етични принципи за взаимодействие между гражданите и публичните
власти:
1. Общественият интерес стои пред частния.
2. Публичните ресурси са предназначени единствено за въпроси от
общ интерес.
3. Прозрачност: на участниците се предоставя ясна, пълна, точна и
навременна информация.
4. Уважение: признаване, приемане и ценене на човешките и
конституционни права на всички граждани.
5. Честност: има съвпадение между думи и дела.
6. Справедливост: спазване на законите и правилата без
фаворизиране или дискриминация.
7. Отговорност: поемане на последствията от действия и бездействия.
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АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО У НАС
Правото на гражданите на участие в законотворчеството е записано в националното
законодателство и утвърдено от редица международни документи. Гражданите и
гражданските организации могат да заявят своята позиция, да предложат алтернативни
решения и да отправят препоръки до институциите. Законите в страната се приемат след
консултиране с гражданите и техните организации като гаранция, че отразяват обществен,
а не частен интерес на която и да е група хора.
КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В новата Конституция на България (1991 г.) има регламентирани няколко основни
права, свързани с участието на гражданите. Към тях могат да бъдат отнесени:
§

правото на сдружаване;

§

свобода на словото;

§

правото на информация;

§

правото на жалби, предложения и петиции;

§

правото на свободно изразяване на мнението;

Възможностите за гражданско участие в здравеопазането са пряко свързани със
степента на децентрализация и в частност (чл. 136, ал. 1) определянето на общината като
основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното
самоуправление, а на гражданите се дава възможност да участват в управлението на
общината, включително във вземането на решения, свързани със здравеопазването, както
чрез избраните от тях органи на местно ниво (общински съвет и кмет на община), така и
непосредствено (чрез референдум и общо събрание на населението).
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В Конституцията (чл. 45) е предвидено, че гражданите имат правото да отправят
предложения и петиции до държавните органи. Процедурата, по която се извършва това, е
уредена в законодателството.
Една от основните предпоставки за гражданско участие е достъпът до обществена
информация, както определя и Кодексът на добрите практики на Съвета на Европа. Това
основно право е гарантирано на конституционно и законово ниво. Българската Конституция
регламентира общото право на гражданите да търсят, получават и разпространяват
информация, а за институции – задължение да предоставят информация, когато
съответните въпроси представляват законен интерес за гражданите (чл. 41). Конкретните
правила и процедури са уредени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ (ЗНА)
Възможността

за

участие

в

процеса

на

обсъждане

и

консултиране

на

законодателството е предвидена в Закона за нормативите актове (чл. 26, ЗНА). Преди
внасянето на проект на нормативен акт за обсъждане и приемане от съответната
институция, той трябва да бъде публикуван на нейната интернет страница (когато е орган
на месното самоуправление) и Портала за обществени консултации – www.strategy.bg
(когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт). Освен проекта се
публикуват и мотивите към него, които обосновават необходимостта от неговото приемане.
Проектът трябва да бъде публикуван за най-малко 30 дни, като гражданите и
организациите имат възможност да представят предложения и становища по проекта. Найсъществената част от процеса на консултиране е възможността в определен срок (наймалко 14-дневен срок) гражданите и организациите да представят предложения и
становища по проекта. Институциите следва да разгледат представените становища и, ако
са достатъчно аргументирани, да бъдат отразени в акта. Тези законови изисквания трябва
да се прилагат и спрямо общинските съвети, когато се обсъждат и приемат правилници и
наредби.
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След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно
издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата
на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за
неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт,
публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за обществени
консултации
В ЗНА (чл. 18) се съдържа принципната възможност за гражданите и юридическите
лица да правят предложения за усъвършенстване на законодателството. Тези предложения
се отправят до институцията, която има правото да издаде нормативния акт, или до
институция с право на законодателна инициатива. В национален контекст това са:
Народното събрание (за приемане на закони; всеки народен представител има право на
законодателна инициатива), Министерския съвет (за упражняване на законодателна
инициатива или за приемане на административни нормативни актове) и министрите (за
приемане на административни нормативни актове).
Всеки

народен

представител

има

право

на

законодателна

инициатива.

Министерският съвет одобрява законопроекти, които предлага на Народното събрание и
приема подзаконови нормативни актове. Специфични подзаконови нормативни актове
издават и министрите. В рамките на местната власт общинският съвет е овластен да приема
правилници и наредби, а кметовете и общинските съветници са с право на инициатива. При
изработването на нормативни актове се извършва предварителна оценка на въздействието
и се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Анонимни
предложения не се разглеждат, затова подателят трябва да е посочен. Компетентната
институция, до която е отправено предложението, е длъжна да го разгледа и да се
произнесе с решение в срок до 2 месеца. В по-сложни случаи срокът на решението може
да се удължи до 6 месеца. В местната власт това са общинският съвет (приемане на
правилници и наредби) и общинските съветници (с право на инициатива).
В допълнение към законовата уредба през 2010 г. Съветът за административна
реформа към Министерския съвет утвърди Стандарти за обществени консултации, според
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които минималният срок за консултиране е 1 месец. Те съдържат изисквания и препоръки,
които институциите трябва да следват, за да се провеждат ефективни обществени
консултации. Създаден е и интернет портал за обществени консултации, където се
публикуват проекти на нормативни актове и се търси обратна връзка от гражданите. Извън
обществените консултации гражданите и техните организации имат право и да участват в
изработване на нормативни и политически актове с непосредствени предложения. Такава
възможност е предвидена в Кодекса на добрите практики за гражданско участие на Съвета
на Европа и е гарантирана като основно право в Конституцията, Закона за нормативните
актове (ЗНА) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (АПК)
В Административнопроцесуалния Кодекс (АПК) по реда на Глава осма (Предложения
и сигнали) се разглеждат предложенията и сигнали, подадени до административни органи,
както и до други органи, които осъществяват публично правни функции. В тази глава е
предвидено, че всеки гражданин или организация, както и омбудсманът, може да подава
предложение или сигнал. Предложения могат да се правят за усъвършенстване на
организацията и дейността на институциите или за решаване на други въпроси в рамките
на тяхната компетентност (вкл. издаване и приемане на нормативни и политически актове).
Предложенията могат да имат различна форма – да бъдат писмени или устни, да бъдат
подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс
или електронна поща. Спрямо чл. 117. (1) предложенията се правят пред органите,
компетентни да решат поставените в тях въпроси. За да бъдат разгледани от съответната
институция, те трябва да имат посочен подател – анонимни предложения не се
разглеждат. Компетентната институция, до която е отправено предложението, следва да го
разгледа и да се произнесе с решение в двумесечен срок от неговото получаване и да
съобщи в 7-дневен срок на подателя, като решението, постановено по направено
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предложение, не подлежи на обжалване. Когато случаят е по-сложен, решението може да
се вземе в 6-месечен срок.
ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
В Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 17. (1)
е регламентирано правото на местното самоуправление и реалната възможност на
гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно
значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в разлчини сфери,
включително и в сферата на здравеопазването. Гражданите имат законовото право да
участват в управлението на общината, както чрез избраните от тях органи, така и
непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението (ЗМСМА, чл. 17. (2)).
Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при
условия и по ред, определени със закон, като разходите за произвеждането на местен
референдум и общо събрание на населението се поемат от общинския бюджет.
В чл. 21а (ЗМСМА) е регламентирана ролята на обществения посредник, който може
да се избира от Общинския съвет. Общественият посредник съдейства за спазване правата
и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и
местната администрация. Организацията и дейността на обществения посредник се
уреждат с правилник, приет от общинския съвет.
Според предвиденото в Закона за местното самоуправление и местната
администрация (чл. 28), заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити.
Само по изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити.
Също така гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на
неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. Нещо повече –
гражданите имат право да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от
компетентността

на

общинския

съвет,

кмета

или

общинската

администрация,

представляващи обществен интерес. Гражданите могат и да получават отговори от
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институциите на местната власт по ред, начин и в срок, определени в правилника за
организация на общинския съвет.
Според чл. 43 от ЗМСМА секретарят на общината организира и отговаря за работата с
молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица.
Чрез ЗМСМА на местно ниво е предвидена законова възможност гражданите и
юридическите лица да внасят писмени предложения и становища в комисиите на
общинския съвет (чл. 49, ал.3, ЗМСМА). Тези предложения могат да бъдат както за
приемането от общинския съвет на нормативни актове (правилници, наредби), така и за
стратегически и политически документи. На местно ниво гражданите могат да участват в
заседанията на общинския съвет и неговите комисии.
ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ
Важна форма на гражданско участие на местно ниво е участието в обсъждането на
общинските бюджети. Участието може да се осъществи в три етапа:
1. Гражданите и местната общност могат да се включат при изготвянето на
проектобюджета на общината. Те могат да правят предложения за включване на отделни
пера в проектобюджета. Това става чрез организиране на консултации, срещи и публични
обсъждания с гражданите и местната общност (чл. 11 от Закона за общинските бюджети).
2. Проектобюджетът се представя от кмета за публично обсъждане от местната
общност (чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети). Датата на обсъждането се
оповестява най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване.
Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За
постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част на
проекта на бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския
съвет.
3. Гражданите и организациите могат да се включат с предложения и становища в
рамките на разглеждането на проекта за бюджета от комисиите и общинския съвет (по реда
на ЗМСМА).
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ЗАКОН ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление е приет от Народното събрание на 29 май 2009 г.
Гражданите могат да влияят пряко върху решенията на местно ниво чрез иницииране
на:
§

местен референдум;

§

местна гражданска инициатива;

§

общо събрание на населението;

Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление (ЗПУГДВМС), урежда условията, организацията и реда за пряко участие на
гражданите на Република България при осъществяване на държавната и местната власт.
Принципите на прякото участие на гражданите в управлението са определени както
следва:
ü свободно изразяване на волята;
ü общо, равно и пряко участие с тайно гласуване;
ü равен достъп до информация по поставения за решаване въпрос;
ü еднакви условия за представяне на различните становища;
Законът предвижда четири форми на пряко участие на гражданите:
Ø Референдум (национален или местен);
Ø Гражданска инициатива на национално, европейско и местно ниво;
Ø Европейска гражданска инициатива;
Ø Общо събрание на населението.
Други форми на гражданско участие са:
ü подаването на предложения за усъвършенстване на законодателството от
юридически лица и граждани, регламентирана в чл. 18 от ЗНА;
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ü възможността за подаване на предложения и сигнали на граждани по реда
на Глава осма "Предложения и сигнали" от АПК;
ü инициативата избор на кметски съветници по чл. 37в от ЗМСМА;
Референдумът е колективно решение с мнозинство на гласовете и изисква
гражданска компетентност по поставените въпроси. Условие за такава компетентност е
въпросите да са разбираеми за всички. ЗПУГДВМС посочва, че референдум се организира
по въпроси от компетентността на Народното събрание. Същевременно е посочено ясно,
че с референдум не могат да бъдат решавани въпроси, по които Конституцията изисква
свикване на Велико народно събрание, нито да се променят основни и неотменими
човешки права (правото на живот, забраната за мъчения, презумпцията за невинност,
свободата на съвестта, мисълта и вероизповеданието, неприкосновеността на личния
живот). Едно от основанията за изключване е необратимостта на решенията на
референдуми по фундаментални въпроси, което съдържа рискове за обществото. По
ЗПУГДВМС се провежда и местен референдум. Право да гласуват на местен референдум и
на общо събрание на населението имат гражданите на Република България с избирателни
права, които имат постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на
територията на съответните община, район, кметство, населено място, квартал през
последните 6 месеца преди насрочването на референдума. Местен референдум се
произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно
значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно
самоуправление или органите на района или кметството. Чрез местен референдум не могат
да се решават въпроси, свързани с: общинския бюджет; размера на местните данъци и
такси; правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет.
При произвеждането на местен референдум може да се гласува по един или по
няколко въпроса. Решението, прието с местен референдум, не подлежи на последващо
одобрение от общинския съвет. Той приема акт, когато това е необходимо за неговото
изпълнение.
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Задълженията на местната власт за включване на гражданите са свързани с
предоставянето на правото на гражданите да участват в референдуми, общо събрание на
населението, подписки, обществено обсъждане на инвестиционни проекти, планове и
програми за устойчиво развитие, присъствие на открити заседания на общинския съвет.
Липсват сериозни изисквания, които да гарантират интегрирането на мнението на
гражданите в решенията на общинските и държавни органите и за мотивиран отказ, когато
мнението им не е взето под внимание, както и нормативно уредени гаранции за възможно
приемливо най-ранно включване на гражданите в процесите на вземане на решения на
местно ниво.
Гражданската инициатива, национална или местна, представлява предложение от
страна на гражданите към законодателната или изпълнителната власт за решаване на
въпроси от национално и местно значение. Чрез Европейската гражданска инициатива
гражданите на Европа канят Европейската комисия (ЕК) да предложи подходящо решение
на съществуващ проблем. Тя изисква участието на 1 милион души с право да гласуват на
избори за Европейски парламент (ЕП) от поне 7 държави членки. Общото събрание на
населението се провежда по въпроси от местно значение, по които компетентен е
общинският съвет или кметът. То може да се свика по инициатива на населението с
избирателни права и адрес на територията към момента на формулиране на искането.
ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.
Достъпът до обществена информация е една от основните предпоставки за
гражданското участие според Кодекса на добрите практики на гражданско участие.
Нормативната уредба на това основно право е на конституционно и законово ниво. Според
Конституцията всеки има право да търси, получава и разпространява информация.
Институциите са задължени да предоставят информация на гражданите по въпроси, които
представляват за тях законен интерес (чл. 41).
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Конкретните правила и процедури са уредени в Закона за достъп до обществена
информация. Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп
до обществена информация, както и с повторното използване на информация от
обществения сектор. Обществена информация по смисъла на този закон е всяка
информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност
на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по
закон асубекти.
Предоставянето на обществена информация е подчинено на някои основни
принципи:
v откритост, достоверност и пълнота на информацията;
v осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
v осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена
информация;
v защита на правото на информация;
v защита на личните данни;
v гарантиране на сигурността на обществото и държавата;
Спрямо чл. 4.(1) от Закона за достъп до обществена информация, всеки гражданин на
Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по
реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за
търсене, получаване и разпространяване на такава информация.
Както граждани, така и юридически лица имат право на достъп до информация.
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление
или устно запитване. Заявлението може да се подаде и по електронен път при условия,
определени от съответната институция. Заявлението за информация трябва да съдържа: 1)
трите имена, а за юридически лица наименование и седалище на заявителя; 2) описание
на исканата информация; 3) предпочитана форма за предоставяне на достъп; 4) адрес за
кореспонденция със заявителя.
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Институциите разглеждат заявленията във възможно най-кратък срок, но не по-късно
от 14 дни след датата на регистриране. Предвидена е съдебна защита при предоставяне на
непълна информация или при отказ. Решенията за предоставяне на достъп до обществена
информация или за отказ за предоставяне на достъп се обжалват пред административните
съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, който е издал
акта, по реда на АПК.
УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИ В МЕСТНИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ
Обществените съвети са консултативни органи за гражданско участие и обществен
контрол на местно ниво, които съдействат на местната власт за формулиране и
реализиране на общинската политика по важни за местната общност проблеми.
Обществените съвети могат да бъдат формално учредени като самостоятелно юридическо
лице (сдружение с нестопанска цел) или да съществуват като обществено консултативен
орган към общината, района, кметството. Те могат да се създават, както по инициатива на
гражданите и НПО, така и по инициатива на местната власт. Обществените съвети се явяват
живата връзка между гражданите и местната власт.
НАЦИОНАЛЕН ОМБУДСМАН И МЕСТНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ
ЗАКОН ЗА ОМБУДСМАНА
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОМБУДСМАНА
Важна форма на гражданска активност е защитата на основните права. На национално
ниво една от институциите, непосредствено ангажирана със защитата на правата, е
омбудсманът. Неговата основна функция е да се застъпва с предвидените в закона
средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите
на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от
лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.
Омбудсманът приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи;
прави проверки по постъпилите жалби и сигнали; отправя предложения и препоръки за
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възстановяване на нарушените права и свободи; посредничи между административните
органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения; сезира
Конституционния съд, когато със закон са нарушават права и свободи на гражданите.
Жалби и сигнали пред омбудсмана могат да подават физически лица без разлика на
гражданство, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения. Жалбите и
сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично, по пощата или по друго
традиционно средство за съобщение. Жалбата трябва да съдържа името и постоянния
адрес на жалбоподателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето,
срещу които се подава жалбата.
На местно ниво подобна на омбудсмана институция е общественият посредник. Той
се избира от Общинския съвет с мнозинство 2/3 и съдейства за спазване правата и
законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната
администрация. Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с
правилник, приет от общинския съвет.
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ
Националната здравна стратегия е изградена на разбирането, че здравето е
обществена и лична отговорност.
„Във все по-голяма степен трябва да се обръща внимание на стратегическите ползи от
включването на „здравето във всички политики“. Цел на подхода за здраве във всички
политики е да направи управлението, насочено към подобряване на здравето и
благосъстоянието, приоритет не само за здравната система. Това е двупосочен процес,
който гарантира, че във всички сектори има яснота и решителност за действия за
осигуряване на по-добро здраве, като в същото време се взима предвид и начинът, по който
здравето влияе на всички тях. Не по-малко важни са подходите за ангажиране на
обществото като форма на колаборативно управление, което допълва държавната
политика чрез споделяне на ценности и изграждане на доверие между широк кръг субекти.
Това предполага включване в политиките за здраве на частния сектор, гражданското
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общество, общностите и отделни индивиди. Само политики, ангажиращи цялото общество,
могат да подобрят здравето на гражданите и да предотвратят заплахите за тяхната здравна
сигурност и благосъстояние“.
Темата за ролята и значението на гражданското общество е застъпена в няколко от
очертаните основни приоритети, политики и мерки в Стратегията за Национална Здравна
Политика 2020.
Така например в политиката за ЗДРАВЕ ЗА МАЙКИТЕ И БЕБЕТАТА (1.1), в една от 17-те
предвидени мерки е заложено „Изграждане на партньорски мрежи със структурите на
гражданското общество в подкрепа на дейностите за подобряване на майчиното и детско
здраве.
В очертаната политика (1.5) за ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ
се посочва необходимостта от разработването и прилагане на нов подход за
междусекторно сътрудничество по отношение на дейностите, свързани с опазване,
възстановяване и подобряване на психичното здраве, който да обединява политиките и
съответните

партньори

в

образованието,

здравеопазването,

социалния

сектор,

правосъдието и не на последно място организациите на гражданското общество.
Аналогично в политиката (2.3) за РАЗВИТИЕ НА ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ НА СПЕШНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, една от плануваните мерки (2.3.7.) засяга осигуряването на
прозрачност, обществен консенсус и участие на гражданското общество и медицинските
специалисти в процеса на развитие на системата на спешна помощ.
Като част от политиката (2.8.) за ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА на
МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ се акцентира вурху това, че трябва медицинската общност
периодично да се запознава с анализите на резултатите от регистъра на медицинските
грешки, за да се извличат съответните поуки и да се предотвратява тяхното повторно
допускане. Едновременно с това, по подходящ начин тази информация трябва да се
предоставя и на гражданското общество. Оценката на качеството и безопасността на
медицинското обслужване е основа за извършване на подобрения в тази област.
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В Стратегията се отчита фактът, че стратегическото управление, осъществявано от
Министерство трябва да прилага подходи на управление, включващи използване на
публични политики и регулации, както и нови форми на взаимодействие с огранизациите
на гражданското общество, независимите институции и експертни органи.
Развитие на механизмите за реално гражданско участие, подкрепа и граждански
контрол върху здравната политика и върху управлението на промените в здравната система
са мярка (2.9.2.) заложена в политиката за (2.9.) ЕФЕКТИВНО СТРАТЕГИЧЕСКО И
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА.
В ПРИОРИТЕТ#3 “УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
се хвърля акцент върху това, активно да бъдат въвлечени всички обществени сектори, а не
само структурите на здравната система. Подчертава се необходимостта от синхронизиране
на дейността по опазване на общественото и индивидуалното здраве на различните
йерархични нива – между министерствата и техните подчинени структури, между
министерствата и други институции на национално, регионално и локално ниво на
управление, гражданското общество и държавните институции. Подобен процес би бил от
изключително значение за провеждането на единна здравна политика и постигане на
поставените цели.
В Стратегията се посочва приносът през последните години на НПО организациите при
формулирането на здравни приоритети и политики за обществено здраве. Наред с това
НПО работят по конкретни здравни проекти и защитават определени права на местно и
национално ниво. Препоръчва се по-активното участие на НПО при реализация на
здравните политики, което би допринесло за преориентиране на здравната система в
посока поставяне на пациента в центъра на системата и нарастване на доверието в нея.
В Стратегията се подчертава и значението на процеса на овластяването на
гражданите.
Овластяването на гражданите е от съществено значение за подобряване на здравното
състояние, функционирането на здравните системи и удовлетворението на пациентите. В
Стратегията се казва, че Гласът на гражданското общество, включително на частни лица,
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пациентски организации, младежки организации и представители на третата възраст, е
особено полезен за привличане на вниманието към увреждащите здравето ситуации,
навици или продукти, както и за установяване на проблемите с качественото изпълнение
на медицинска помощ. Този глас е изключително полезен при генерирането на нови идеи
и като гаранция за открито, отговорно и ефективно управление. Едно от основните
предизвикателства по отношение на участието на гражданското общество в процесите на
вземане на решения в областта на общественото здраве е необходимостта да се създаде
култура и механизми за сътрудничество между правещите политиката в областта на
общественото здраве и тези, за които тя се прави. Участието на организациите на
гражданското общество в реализиацията на целите на Националната здравна стратегия е
изключително важно, за да се ангажират обществените нагласи и мотивации за постигане
на колективни ползи. Ангажирането на общественото внимание и усилия са от ключово
значение за постигане на здравните цели. темата стои в основата и на принципите на
персонализираната медицина.
В заключение може да се каже, че в голяма част от приоритетните политики и
съответните очертани мерки е заложено участието на гражданското общество, което е
паказетел за ролята, която може да има то при вземането на решения и при при
формирането на политики в областта на здравеопазването.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на направения преглед на нормативната редба може да се заключи, че в
нея липсват ясни правила, процедури и политики, които да определят ролята и начините за
комуникация и консултиране с гражданите по въпроси в областта на здравеопазването.
В заключение може да се каже, че съществуващата законодателна уредба
регламентира макар частично и разпокъсано дадени елементи и предпоставки за активно
гражданско участие във вземането на решения свързани със здравеопазването. Налице
обаче е липса на достатъчно ясни, конкретни и ефективни механизми за практическата
реализация на процеса на активно граждаснко участие и въвличане на гражданите в
процеса на вземане на решения в сферата на здравеопазването. Направеният анализ сочи,
че регламентираните предпоставки за участието на гражданите имат предимно
пожелателен характер и в повечето случаи тяхното приложение е поставено в зависимост
от волята на компетентния държавен или общински орган, поради слабия контрол върху
тяхното приложение.
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ЕВРОПЕЙСКА ПРАВНА РАМКА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЯ НА МЕСТНО НИВО
Гражданското участие е правно гарантирано в Хартата на основните права на
Европейския съюз (2012/C 326/02)2, провъзгласена от Европейския парламент, Съвета и
Комисията през 2012 г. и включена в Договора за Европейския съюз (ДЕС). Член 42 "Право
на достъп до документи" предвижда всеки гражданин на ЕС, както и всяко физическо или
юридическо лице, което пребивава в държава членка или има там седалище според
устройствения му акт, да има право на достъп до документите на институциите, органите,
службите и агенциите на Съюза, независимо от вида на техния носител. Член 44 на Хартата
урежда правото на петиция: "Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или
юридическо лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в
държава членка, има право да отправя петиции до Европейския парламент." ДЕС (чл. 6)
определя, че Европейският съюз се основава върху принципите на свободата,
демокрацията, уважението на човешките права и основните свободи, и върховенството на
закона, които са общи за всички държави членки.
ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Един от основните фактори, които определят демократичността в обществото и
държавата е местното самоуправление. Европейска харта за местното самоуправление
(ЕХМС) е приета в Страсбург, 15.10.1985 г. и е ратифицирана със закон, приет от 37-о
Народно събрание на 17.03.1995г. - ДВ, бр. 28 от 28.03.1995г.
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн.,
ДВ, бр. 46 от 6.06.2000г., в сила от 1.09.1995г.
ЕХМС има значение и роля, съизмерими с Европейската конвенция за правата на
човека и Европейската социална харта. ЕХМС за пръв път регламентира съдържанието на
местното самоуправление от гледна точка на отношенията между държавата и общините.
В този основополагащ документ на Съвета на Европа, са гарантирани принципите на
гражданско участие в управлението на месно ниво. В чл. 3 изрично е регламентирано, че
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наред с участието в изборите за органи на местната власт, следва да се гарантира
възможността за пряко участие на гражданите в събрания на местната общност,
референдуми и други, позволени от закона форми.
Европейската харта задава основните принципи и насоки, върху които други
международни и вътрешни правни актове се основават, за да развият многообразието от
форми и процедури за гражданско участие на местно ниво. Всяка страна във вътрешното
си законодателство трябва да уреди формите на пряко гражданско участие, които да
съответстват на националните конституционни модели и политически традиции.
КОДЕКС НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Кодексът на добрите практики за гражданското участие в процеса на вземане на
решения е одобрен от Конференцията на международните неправителствени организации
(МНПО) към Съвета на Европа на 1 октомври 2009 г.
В своята Препоръка Rec(2007)14 от октомври 2009 г. Комитетът на министрите на
Съвета на Европа признава „значителния принос на неправителствените организации за
развитието и осъществяването на демокрацията и правата на човека, по-специално чрез
повишаване на осведомеността на гражданите, участие в социалния живот и отчетност от
страна на публичните органи“.
Този документ очертава основанията, рамката и средствата за активно гражданско участие.
Той е подготвен от представители на гражданското общество с богат опит и след множество
консултации в европейските страни, изпитан и коментиран от членове на национални и
международни неправителствени организации (НПО) и вече се прилага от активисти и
представители на публичните органи.
Основната цел на Кодекса на добрите практики за гражданско участие е да допринесе
за създаването на благоприятна среда за неправителствените организации в
държавитечленки на Съвета на Европа и в Беларус чрез определяне, на европейско ниво,
на набор от общи принципи, насоки, инструменти и механизми за гражданско участие в
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политическия процес на вземане на решения. Предвижда се Кодексът да се прилага на
местно, регионално и национално ниво. Кодексът на добрите практики е основан на
практическия опит на неправителствените организации в Европа, които обменят добри
практики и ефективни методи за сътрудничество с публичните органи. Друга цел на Кодекса
на добрите практики е да бъде полезен и ефективен инструмент за неправителствените
организации на местно, национално и международно ниво в техния диалог с парламента,
правителството и публичните органи. Той е замислен като интерактивен и практичен
инструмент, полезен както за НПО, така и за публичните органи в Европа.
НАСОКИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ
РЕШЕНИЯ
Насоките са приети от Комитета на министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то
заседание на заместник-министрите.
Комитетът на министрите приема насоки и приканва държавите членки да ги
използват възможно най-широко и да осигурят разпространението им, по-специално
между всички органи, отговорни за или по друг начин ангажирани с гражданското участие
в процеса на вземане на политически решения. Целта на тези насоки е да укрепят и улеснят
участието на гражданите, неправителствените организации и гражданското общество като
цяло при вземането на политически решения. В насоките се посочват условия и
принципите, позволяващи гражданското участие; основите на гражданското участие в
процеса на вземане на политически решения; видовете гражданско участие и мерките за
прилагане.
СТРАТЕГИЯ ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО, ПРИЕТА ОТ
СЪВЕТА НА ЕВРОПА
Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа е
приета на 15-тата сесия на Конференцията на европейските министри, отговорни за
местното и регионално управление на СЕ, през октомври 2007 г. във Валенсия, Испания.
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Правителството на Република България с Протоколно решение № 37 от 04.10.2007 г.
одобрява Стратегията и дава съгласие за участие на страната в нейното пилотно
изпълнение. Така България стана една от първите държави членки на Съвета на Европа,
които стартираха прилагането на Стратегията.
Стратегия, е практически инструмент, който може да се използва за постигане на
единодействие между всички заинтересовани страни на местно, регионално, национално
и европейско ниво. Чрез съвместна дейности и общи методи да се работи за подобряване
на качеството на местното управление, съгласно определените дванадесет принципа на
доброто демократично управление.
Доброто управление е многостранна концепция, основаваща се на принципи,
правила и практики, развити в различни части на света. Стратегията се базира на вече
извършената работа в сферата на доброто управление от Съвета на Европа и други
международни организации.
Принципите на добро демократично управление на местно ниво са:
1)

Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на

избори - да се осигурят реални възможности за всички граждани да упражняват правото си
на глас по въпроси от обществен интерес;
2)

Отзивчивост - да се осигури непрекъснато във времето посрещане на

нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните власти;
3)

Ефикасност и ефективност - да се гарантира постигане на целите чрез

оптимално използване на наличните ресурси;
4)

Откритост и прозрачност - да се осигурява обществен достъп до информация

и да се улеснява разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси;
5)

Върховенство на закона - да се гарантира честност, безпристрастност и

предсказуемост;
6)

Етично поведение - да се гарантира, че общественият интерес е поставен над

личните интереси;

Проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за
интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез
активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“

41

7)

Компетентност и капацитет - да се гарантира, че местните представители на

населението, както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите
задължения;
8)

Иновации и отвореност за промени - да се гарантира, че се извлича

практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики;
9)

Устойчивост и дългосрочна ориентация - да се взимат под внимание

интересите на бъдещите поколения;
10)

Стабилно финансово управление - да се гарантира целенасочено и

продуктивно използване на обществените фондове;
11)

Човешки права, културно разнообразие и социално единство - да се

гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им достойнство, както
и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен от обществения живот;
12)

Отчетност - да се гарантира, че избираемите представители на властта и

назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите действия.
Целите на Стратегията са да поставят гражданите в центъра на всички демократични
институции; да подобряват качеството на предлаганите местни публични услуги и да
създават

и

утвърждават

институционални

предпоставки

за

по-добро

местно

самоуправление в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление и други
стандарти на Съвета на Европа.
Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между Националното
сдружение на общините в Република България и централната власт, в лицето на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
ТЕКСТОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА
СРЕДА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ПРАВОТО НА УЧАСТИЕ:
Ø Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (ETS No. 5)
и нейните допълнителни протоколи;
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Ø Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи (CETS
No. 205);
Ø Препоръка Rec (2003) 3 на Комитета на министрите към странитечленки
относно балансираното участие на жените и мъжете в процеса на вземане на
политически и публични решения;
Ø Препоръка CM / Rec (2007) 14 на Комитета на министрите към странитечленки относно правния статут на неправителствените организации в
Европа;
Ø Кодекса на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на
решения (одобрен през 2009 г);
Ø Допълнителния протокол към Европейската харта за местно самоуправление
за правото на участие в делата на местната власт (CETS № 207);
Ø Препоръка Rec (2001) 19 на Комитета на министрите към държавите-членки
относно участието на гражданите в местния обществен живот;
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АНАЛИЗ НА АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
ПРОУЧВАНЕ

И

ОЦЕНКА

НА

ПОЗНАНИЕТО

ЗА

ГРАЖДАНСКОТО

ОБЩЕСТВО

И

ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ
В рамките на изпълнението на проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01, „Бяла книга за
Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в
медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно
гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата”, беше проведено
анкетно проучване.
Проучването беше проведено през месец март 2019 год. под формата на анонимна
електронна анкета, разпространена сред над 1 500 представители на различни целеви
групи. Форматът на електронна анкета беше предпочетен поради осигуряване на бързина
и удобство за участниците и улеснен анализ на резултатите.
Целта на настоящото анкетно проучване е да предостави актуална и обективна
информация за нивото на информираност сред представители на различни обществени
групи относно механизмите за гражданско участие при формиране и изпълнение на
политики в здравеопазването и да извлече максимално количество информация за
нагласите, опита и знанията по темата за персонализираната медицина. Изследвани са
също така нагласата, готовността и очакванията на гражданите, гражданските организации,
бизнесa и администрацията за включване в съвместна работа и инициативи, свързани с
навлизането на иновативни подходи в медицината чрез механизмите на гражданското
участие във формирането на политиките.
Целевите групи на анкетното проучване са администрации на държавни институции,
държавни органи, определящи политиката в здравеопазването, неправителствени
организации, както и техните служители, бизнес, общественост.
Анкетната карта съдържа 82 въпроса, тематично обособени в следните раздели:
Част 1: Обща информация – 5 въпроса
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Част 2: Гражданско участие - 22 въпроса
Част 3: Персонализирана медицина – 55 въпроса
Настоящият анализ включва както затворени, така и отворени въпроси с
многовариантни отговори, което осигурява на участника по-голяма свобода при отразяване
на мнение, без да бъде ограничаван само в рамките на определени възможности.
Изследването не може да претендира за представителност, но дава информация за
мнението на ключови представители на целевите групи по заложените теми.
В настоящия доклад е представен анализ на частта от анкетата, включваща въпроси,
свързани с гражданското участие, както и разделът с обща информация.
В разделът от анкетата, включващ обща информация е представен профилът на
участниците по отношение на възраст, пол, образование, принадлежност към определени
обществени и професионални групи и здравно осигурителен статус.
По възрастов признак най-голям брой и сравнително близки по активност са
анкетираните в групите 18-40 години – 43.5 %, и 41-60 години – 44.5 % от всички участвали.
Значително по-малко са участниците от възрастовата група над 60 години – 11.9 %.
Прави впечатление, че жените, попълнили анкетата, са приблизително двойно повече
от мъжете, 68.2 % и 31.8 %, съответно.
По отношение на образователна степен и научна степен, най-голям е делът на
магистрите - 58.2 %, на второ са участниците с докторска степен – 15.8 %, а едва след тях се
нареждат бакалаврите – 8.5 %. Добре представени са и лицата на академични длъжности –
доцентите са 4.4 %, а професорите – 5.4 %, като общият брой на участниците от тези групи
е 31. Студентите са представени с 16 участници, или 5.06 % от всички попълнили анкетата.
С най-голям дял, 18.1 % от участниците, са практикуващи лекари, а с равно участие от
16.4 % са пациентите и представителите на академичната общност. Следват по брой
служителите на фармацевтичните компании, на държавната администрация и на
неправителствени организации, чиито дялове са близки по стойност и са между 7 и 9 %.
Останалите участници с по-малко представители са работещите в сферата на клиничните
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проучвания и инвеститорите. 9.2 % са посочили сфери на дейност, различни от зададените
в анкетата.

Фиг. 1 Имате ли достъп/получавате ли информация за решенията и действията на
държавни институции и органи в областта на здравеопазването?
Първият въпрос (фиг. 1) от частта за гражданско участие е свързан с това дали
гражданите имат достъп/получават ли информация за решенията и действията на
държавни институции и органи в областта на здравеопазването. Около половината от
отговрилите дават положителен отговор на този въпрос (50.30%), но въпреки всичко те
смятат, че това не е достатъчно. Не малък е броят обаче, на онези, които смятат че не
получават или че нямат достъп до информация (21.95%). Едва 15 % отговарят изцяло
положително.
Предоставянето на информация е една от основните форми на гражданско участие.
На всички етапи от процеса на вземане на решение, съответната информация следва да
бъде представяна на ясен и лесен за разбиране език и в достъпен формат, без прекомерни
административни пречки и без такси и в съответствие с изискванията за отворени данни.
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На фиг. 2 са представени отговорите на въпроса „Считате ли, че сте добре информиран
за дейността на държавни институции и органи в областта на здравеопазването?“,
разпределени спрямо принадлежност към определена група.

Фиг. 2: Считате ли, че сте добре информиран за дейността на държавни институции и
органи в областта на здравеопазването?
Едва 9.85% от отговорилите смятат, че са добре информирани за дейността на
държавни институции и органи в областта на здравеопазването. Половината от
респондентите (50.46%) отговарят, че не винаги са добре информирани, а повече от една
трета (36.31%) заявяват, че са слабо информирани. Прави впечатление, че 84% от
отговорилите практикуващи лекари се определят като недостатъчно информирани. Още
по-голям е процентът на слабо информираните, сред респондентите, причислили се към
групата на пациентите (почти 100%). В заключение може да се каже, че като цяло всички
анкетирани групи се определят като недостатъчно информирани. Причината за подобен
резултат може да бъде двупосочна. От една страна самите граждани не са достатъчно
активни в търсене на необходимата им имформация за дейността на държавни институции
и органи в областта на здравеопазването. От друга страна причина може да бъде липса на
лесно достъпна информация или представянето на информацията в неподходящ формат и
съдържание, което е предпоставка хората да са слабо мотивирани.
На въпроса „Знаете ли / интересували ли сте се дали има действащи нормативни
актове ( напр. Конституцията на РБ, кодекси, закони и др. ), даващи право на гражданите за
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прякото участие в упражняването на властта?“ (Фиг. 3), повече от 67% отгаварят“не“ или „не
съм сигурен“. Едва 32% отговарят положително.
Интересно е, че половината отговорили представители от администрацията на
държавни и общински институции и органи не са запознати с това, кои са нормативните
актове, даващи право на гражданите за прякото участие в упражняването на властта. Това
наблюдение е силно притеснително, т.к именно администрацията на държавни и общински
институции и органи трябва да бъдат добре запознати с правната рамка и да се явяват
положителни катализатори в процеса на гражданското участие. В допълнение те трябва да
могат да способстват за активното въвличане на гражданите в процесите на вземане на
решения и създаване на политики.
Едва една трета от практикуващите лекари отговорят,че са запознати с нормативната
уредва, засягаща участието на гражданите в процеса на прякото упражняване на властта.
Но останалие две трети или категорично отговарят, че не познават нормативните актове в
тази област, или не са сигурни относно своите познания. Очаква се, именно лекарите да
бъдат една от най-активните групи, демонстрираща проактивна гражданска позициция по
теми, решения и политики в сферата на здравеопазването. Но ако те не познават добре
своите права и основните принципи и механизми на гражданското участие, то те не биха
били достатъчно резултатни.
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Фиг. 3: Знаете ли / интересували ли сте се дали има действащи нормативни актове
(напр. Конституцията на РБ, кодекси, закони и др.), даващи право на гражданите за прякото
участие в упражняването на властта?
Резултатите от анкетата показват, че гражданите не познават нормативната уредба,
засягаща участието им в процесите на вземане на решения, нито основните принципи и
механизми на гражданското участие. За постигане на добре развито, мислещо и активно
гражданско общество, е силно препоръчително въвеждане на обучителни курсове по
темата в гимназиалната програма или в унверситетите.
На въпроса „Изисквали ли сте проактивно - Вие или структурата, към която
принадлежите, информация от различни държавни институции и органи в областта на
здравеопазването?“, около 20% отговарят положително, като добавят, че исканата
информация е била получена своевременно и е била адекватна. Обратно, около 25%
отговарят, че са получили исканата информация, но в 10% от случаите това не е станало
своевременно или пък (15%) получената информация не е била адекватна. Само в 2% от
случаите, респондентите отговарят, че са получили аргументиран отказ за изпращане на
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исканата информация, а в малко повече от 3% не са получили обратна връзка. Повече от
1/3 от участниците отговарят, че никога не са искали информаця от държавни институции и
органи в областта на здравеопазването.
Около 50% от респондентите са изисквали проактивно информация, което е показател
за сравнително високата активност.
На фиг. 4 са представени отговорите на въпроса „Какви основни трудности срещате
във

взаимодействието

Ви

с

държавни

институции

и

органи

в

областта

на

здравеопазването?“.
Най-много респонденти (27.61%) посочват като основен недостатък и трудност
липсата на ясна и точна информация за подготвяните от държавни институции и органи в
областта на здравеопзването управлениски решения. На второ място (25%) участниците в
анкетата поставят липсата на регламентиран модел и ясни форми и процедури за
взаимодействие. Сравнително висок процент от гражданите (20%) смятат за съществено,
наличието на трудности относно идентифициране и формулиране на обществените
потребности, както и на синхронизиране интересите на различните групи граждани.
В секцията с отворена форма на отговор, анкетираните дават някои от следните
отговори:
•

нежелание за комуникация;

•

недобре подготвен персонал;

•

недостатъчно мотивиран персонал;

•

трудности във възприемане на текстовете на нормативни документи;

•

липса на единна и последователна политика;

•

тромави и неясни процедури, труден достъп до информация;

На въпроса „Чували ли сте / информирани ли сте за провеждане на обществено
обсъждане,

организирано

от

държавни

институции

и

органи

в

областта

на

здравеопазването?“, едва 36.43% отговарят положително, което е сравнително малък
процент. Причините за този резултат, биха могли да се търсят, както в търсещите
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информация, така и в държавните институции. Отговорност на държавните институции е да
създадат всички необходими условия и предпоставки, както и да предложат съответените
работещи механизми, чрез които необходимата информация да достига лесно и
своевременно до гражданите. Ако всички тези процеси са реализирани, остава гражданите
да са дотатъчно проактивни и да търсят и изискват засягащата ги информация.

Фиг. 4: Какви основни трудности срещате във взаимодействието Ви с държавни
институции и органи в областта на здравеопазването?
Едва 3,28% от анкетираните смятат,че проведеният диалог между тях и държавни
институции и органи в областта на здравеопазването, отговаря напълно на обществените
интереси. 37.96% от респондентите изказват противоположно мнение, коментирайки, че
проведеният диалог с държавни институции е на незадоволително равнище (фиг. 5)
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Фиг. 5: Считате ли, че провежданият диалог между Вас / Вашата организация с
държавни институции и органи в областта на здравеопазването, отговаря на обществените
интереси?
На въпроса: „Считате ли, че държавните институции и органи провеждат реално
политика на проучване общественото мнение при формиране и изпълнение на политики в
здравеопазването?“, едва 1,93% отговарят положително, изказвайки мнение, че
държавните институции полагат необходимите усилия за проучване на общественото
мнение. Значителна част от анкетираните (40%) отговарят на така поставения въпрос, в
посока, че по-скоро обществеността се информира за вече взетите решения. Сравнително
малка част от респондентите (10%) имат усещането, че държавните институции избягват да
проучват общественото мнение. Допълннителни 27% от анкетираните изказват критично
мнение към държавните институции, посочвайки, че се извършват формално дейности за
проучване на обществено мнение, без след това то да се взема предвид. Ако сред
активните граждани се наслоява такова усещане, то това е силно демотивиращо и би
довело до крайно отрицателни последствия върху процесите на гражданско участие. 20%
от участниците в анкетата отговарят, че държвавните институции правят опити за проучване
на общественото мнение при формиране и изпълнение на политики в здравеопазването,
но с недоказана ефективност. Това означава, че тези граждани виждат усилията и опитите
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на държавните институции в тази област, но, за да се създава у тях усещането за липса на
ефективност, то явно нещо липсва и са налице пропуски в цялостия процес.
47.41% от анкетираните смятат, че гражданското участието при формиране и
изпълнение на политики в здравеопазването е задължително, а според почти същия брой
то е препоръчително.
На фиг. 6 са показани резултатите от отговорите на въпроса: „Как бихте оценили
нивото на гражданска активност на Вас или на Вашата организация?“

Фиг. 6: „Как бихте оценили нивото на гражданска активност на Вас или на Вашата
организация?“
Най-голям процент (38,96%) от анкетираните определят нивото на гражданска
активност на своята организация като ниско; едва 16,47% като висока, а останаките 33,33%
като средно.
На въпроса „Смятате ли, че е задължително вземащите решения да дават обратна
връзка, за това, как прилагат препоръките на гражданите в своята работа?“, мнозинството
от анкетираните (88.35%) отговарят положително, като едва 6,43% отрицателно.
Изключително важно е на регулярна база, на гражданите да бъде предоставяна обратна
връзка, относно постигнатите резултати от дейностите по ангажиране и въвличане.Това да
се мотивира и насърчава въвличането на гражданите като се поставя акцент върху начина,
по-който участието им във формирането на политики и вземане на решения в сферата на
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здравеопазването би повлиял върху техния живот и да се осигурява обратна връзка за
евентуалния ефект от неговото участие е от изключително значение.
Един от последните въпроси от анкетата, в частта за гражданско общество е: „Смятате
ли, че гражданското участие е в състояние да бъде реален катализатор за реформи в
сферата на здравеопазването?“. Две трети от (67.74%) анкетираните категорично отговарят
с „да“, а едва 19,76% отрицателно. Този висок процент на положително отговорили е добър
сигнал за вярата на гражданите в това, какво може да постигне едно активно и търсещо
промяна гражданско общество. Мотивацията на гражданите, относно тяхното участие в
процесите на вземане на решения и създаване на политики, трябва да бъде подкрепена и
поддържана от администрацията на държавните институции и органи в областта на
здравеопазването.
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ПРЕПОРЪКИ
Гражданското участие повишава качеството и ефективното изпълнение на решенията
в областта на здравеопазването. Осигуряване на възможност на обществеността да изрази
своите възгледи и да изисква публичните власти да вземат под внимание тези виждания в
процеса на вземане на решения, увеличава значително отчетността и прозрачността при
вземането на решенията в сферата на здравеопазването.
Предложените препоръките в настоящия доклад имат за цел да помогнат на
политиците, законодателите и публичните органи в тяхната ежедневна работа за
ангажиране на обществеността в процесите на вземане на решения. Те предоставят
полезни насоки за ангажиране на всички заинтересовани страни, за да се подобри
вземането на решения, планирането и прилагането на политики и програми.
Гражданското участие трябва да се разглежда от всички участници в процеса на
вземане на решения, като предпоставка за по-ефективни действия и възможност за реално
влияние, а не само като формално процедурно изискване.
Тъй като приемането на каквито и да било политики или решения, в сферата на
здравеопазването, се отразяват пряко на живота на пациентите, то тяхното участие в
разработването на макро здравни политики е сред техните граждански права, които са
гарантирани от закона. Приемането на такива политики се счита за признак на възприемане
на добри морални ценности - и проява на справедливост и отчетност в много здравни
системи в развитите страни.
На база на разгледаната нормативната уредба, наличието или липсата на ясни
правила, процедури и политики, които да определят ролята и начините за комуникация и
консултиране с гражданите, по въпросите на здравеопазването, бяха изготвени следните
предложения и препоръки за подобряване на средата за гражданско участие в
управлението.
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1. Да се повиши образованието и информираността както на гражданите, така
и на администрацията за начина на функциониране на гражданското
общество и практическите форми на гражданско участие.
Резултатите от анкетата показват, че гражданите не познават нормативната уредба,
засягаща участието им в процесите на вземане на решения, както и основните
принципи и механизми на гражданското участие. За постигане на добре развито,
мислещо и активно гражданско общество, е препоръчително въвеждане на
обучителни курсове по темата в гимназиалната програма или в университетите.
Необходимо е преодоляване на факторите, които дистанцират гражданите от
политическия живот. Провеждане на необходимите реформи, които засилват
приноса на гражданското общество и неговото политическо знание и капацитет,
чрез осигуряване на публичност, гражданско образование, обществен принос,
взаимодействие и партньорство. Необходимо е да се променят нагласите на лицата,
вземащи решения относно значимостта на процеса по въвличане на гражданите.
В държавното управление е препоръчително да се прилагат подходи на управление,
включващи използване на публични политики и регулации, както и нови форми на
взаимодействие с организациите на гражданското общество, независимите
институции и експертните органи.
2. Да

се

разработи

практическа

методика

за

работа

на

здравната

администрация и институции в сектора, която да унифицира разбирането и
подхода на различните участници.
Ускорено изпълнение на практика на мерките от Националната здравна стратегия, в
частта, отнасяща се до развитие на механизмите за реално гражданско участие,
подкрепа и граждански контрол върху здравната политика и върху управлението на
промените в здравната система.
Да се въведе в практиката изведеният приоритет в цитирания стратегически
документ, предвиждащ активно да бъдат въвлечени всички обществени сектори, а
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не само структурите на здравната система, като се подчертава необходимостта от
синхронизиране на дейността по опазване на общественото и индивидуалното
здраве на различните йерархични нива – между министерствата и техните
подчинени структури, между министерствата и други институции на национално,
регионално и локално ниво на управление, гражданското общество и държавните
органи.
3. Да се гарантира прозрачността и етичните норми чрез нормативни актове и
да се осигури контрол върху изпълнението им.
Гражданското участие да бъде гарантирано чрез подходящи, структурирани и
прозрачни средства, включително, където е необходимо, законови или регулаторни
мерки. Осигуряването на такова участие изисква от управлението да отвори за
гражданско участие различните етапи на процеса на вземане на решения, в които
взаимодействието има изразена добавена стойност: определяне на дневния ред,
разработване на политика, вземане на решения, прилагане на политика, мониторинг
и преформулиране на политика. Във всеки един от тези етапи да се утвърди
прилагането на практика на възможностите, регламентирани в законодателството
ни, за взаимодействие между управлението и гражданския сектор. Резултатите от
анкетата сочат, че не е ясно демонстрирано наличието на въздействие - гражданите
искат да видят, че участието им е довело до някакъв резултат, в следствие на тяхно
въздействие.
4. Да се осигури обучение и допълнителна квалификация на администрацията,
както

от

държавните,

така

и

от

общинските

структури

върху

нормативните актове, ръководсва и методики и да се вмени отговорност за
изпълнението им.
Половината представители от администрацията на държавни и общински
институции и органи на управление не са запознати с това, кои са нормативните
актове, даващи право на гражданите за прякото участие в упражняването на властта.
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Настоящата препоръка е продиктувана от необходимостта, администрацията на
държавни и общински институции и органи да познава правната рамка и да се явяват
положителен катализатор в процеса на гражданското участие, както и да способства
за активното въвличане на гражданите в процесите на вземане на решения и
създаване на политики. Предлагаме Държавните органи на управление,
администрациите на държавни институции и структурите на изпълнителната власт,
както и техните служители да бъдат включвани в периодични обучения, за да
придобиват принципно разбиране за важността на гражданското участие в
управлението и да бъдат запознавани с основните механизми за въвличане на
гражданите в процесите на вземане на решения в областта на здравеопазването.
Препоръчително е към всяка институция и администрация, да се създаде
специализиран персонал, който да бъде ангажиран да подпомага директния контакт
с гражданите, както и да работи проактивно за ефективното интегриране на процеса
по въвличане на гражданите в управлението, при формирането на политики.
5. Да се осигури публичност на подготвяните решения и в областта на
здавеопазването и да се изисква мнение и препоръки от гражданския сектор.
Сред основните трудности, които гражданите срещат във взаимодействието с
държавни институции и органи в областта на здравеопазването, се посочва
недостигът на конкретна, ясна и точна информация за подготвяните от държавни
институции и органи в областта на здравеопазването управленски решения, както и
липса на регламентиран модел и ясни форми и процедури за взаимодействие.
Преобладаващ е процентът на неудовлетвореност у анкетираните от провеждане на
диалог с държавни институции и органи в областта на здравеопазването.
Предложението ни, отнасящо се до дизайна на правната рамка за участие на
обществеността във вземане на решения в сферата на здравеопазването:
•

да се осигури публично участие на най-ранен етап от процеса на вземане на
решения;
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•

да има възможност да се извършва ревизия на стари решения, вземайки
предвид нова информация;

•

гражданите да участват в консултации за изграждане на самата правна рамка
за гражданско участие;

•

важно е гражданите да познават и използват механизмите за получаване на
обратна връзка, относно постигнатите резултати, регулярно, на всеки един
етап от дейностите, в които те са участвали.

6. Препоръки за подобряване на връзките между гражданите и политическите
институции:
•

Да се установи и засили ролята на тъй наречените „застъпници" на здравната
система на регионални/местни и национални нива на управление. На
застъпниците на здравната система трябва да се гледа като „пазители“ на
системата на общественото здравеопазване, които имат за задача да
подобрят взаимодействието между гражданите и техните управляващи
институции.

•

Предоставяне на достъпни, разпознаваеми възможности за пряк принос на
гражданите;

•

Насърчаване на сформирането на граждански структури, които да действат
като „институции“ за демократично участие в сферата на здравеопазването.
Гражданските организации са изключително важни за процеса на въвличане
и ангажиране на гражданите.

7. Препоръки за подобрявне на легитимността на процесите и планиране на
дейностите за участие на гражданите.
От проведената анкета става ясно, че едва 1,93% считат, че държавните институции
и органи провеждат реална политика на проучване на общественото мнение при
формиране и изпълнение на политики в здравеопазването. Над 40 % изказват
мнение, че държавните институции не полагат необходимите усилия за проучване
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на общественото мнение и по-скоро обществеността се информира за вече взетите
решения.
За подобряване на легитимността на процесите за участие на гражданите, е
препоръчително:
•

да се създаде постоянен диалог с отделни участници или общности, по
време на процеса на вземане на решения (отчетност);

•

Да се повиши минималният срок за извършване на обществени консултации;

По отношение на планиране и подготовка на дейностите по ангажиране на
гражданите:
•

За

успешно

планиране

на

дейностите

по

ангажирането,

трябва

предварително да се обмислят процесите, засягащи:
-

правилният момент за ангажиране;

-

представителност на участниците (от гледна точка на техните
ценности, експертиза и мнения);

•

Ангажирането на гражданите трябва да става на възможно най-ранен етап и
да се осъществява през целия политически цикъл – планиране, прилагане,
наблюдение и оценка на политиките и управленските актове;

•

Да се създадат инструменти и въведат индикатори за измерване и оценка на
процеса по ангажирането на гражданите в процеса на вземане на решения и
създаване на политики;

•

Необходимо е непрекъснато да се прави оценка относно това доколко една
инициатива/кампания на управлението е била успешна или неуспешна, на
всяко едно ниво: местно, регионално и национално ниво;

•

Да се създадат рамкови документи за сътрудничество между НПО и
управляващите институции. Подобни рамкови споразумения да имат за цел
да

определят

роли,

отговорности,

процедури

и

инициативи

за

сътрудничество. По този начин би се поставила ясна основа на
взаимодействието и би се улеснил диалогът;
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•

Предоставяне на обучение и застъпничество в широк мащаб, целящи
подобряване на процеса на ангажиране на гражданите и изясняващи
механизмите за предоставянето на обратна връзка в процеса на вземане на
решения;

•

Да се извършва оценка на нивото на обществена ангажираност в решенията
на държавните органи;

•

Прозрачност по отношение на условията за въвличане на гражданското
общество - гражданите трябва да бъдат абсолютно наясно с това, какво могат
да постигнат чрез своето участие, в противен случай те могат да се почувстват
отчуждени, ако резултатите не отговарят на техните очаквания;

•

Използване на правилните канали за въвличане на гражданите. Ангажиране
на гражданите означава приспособяване на ангажираността към техните
нужди и интереси;

•

Ако се постигне едно непрекъснато въвличане на гражданите, така биха се
създали мрежи от ангажирани граждани, които значително по-лесно и поефективно биха се мобилизирали, когато е налице по-сериозен казус и
въпрос за решаване от обществено значение. С други думи, оптимално
ангажиране, би означавало непрекъснато ангажиране;

•

Не бива общественият интерес да се ограничава само до формалните стъпки
по време на консултациите;

•

Да се разработи комуникационен план, с непрекъснато и регламентирано
предаване на информация към гражданите чрез имейл, SMS, социални
медии, реклами, от врата до врата, лично и др. Да се комбинират
използването на онлайн консултациите с други традиционни методи.
Подход, основан на множество канали за въвличане на гражданите,
вероятно ще бъде по-успешен в достигането и ангажирането на гражданите,
отколкото да се разчита само на един. Да се мотивира и насърчава
въвличането на гражданите като се поставя акцент върху начина, по-който
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участието им във формирането на политики и вземане на решения в сферата
на здравеопазването би повлиял върху техния живот т.е. да се приведе на
езика на отделния гражданин, какво означава участието за него и да се
осигурява обратна връзка за евентуалния ефект от неговото участие. Да се
персонализира подходът за въвличане на гражданите, за да съответства на
желаната целева група. Да се определят участниците, чиито мнения се търсят
(напр. широка публика, експерти, младежи) и да се адаптира онлайн
консултацията към техните възможности и очаквания (например език,
терминология). Да се осигури допълнителна подкрепа, за да се даде
възможност за участие на граждани със специални нужди (например
физически увреждания, социално изключване).
8. Да се създаде национална стратегия за гражданско участие, като част от нея,
отделните министерства да разработят свои, собствени стратегии за сътрудничество
с НПО и гражданите, като целта е по този начин взаимодействието да се
децентрализира и да стане по-ефективно в рамките на отделните държавни
структури.
9. Да се създаде група/комисия в парламента, която ефективно да работи в
подкрепа на гражданското общество, и която да включва представители на
всички партии.
Целта ще бъде обсъждане на въпроси, свързани с гражданското общество и
иницииране на законодателство в подкрепа на развитието на този сектор.
10. Да се разработят процедури за участие на гражданите и здравните експерти
в упражняването на мониторинг и контрол върху вземаните решения и
определянето на здравни приоритети и политики.
11. Разработване на повече програми, финансирани с европейски средства или със
средства от държавния бюджет на инициативи, които позволяват на НПО да
популяризират механизмите и значението на гражданското участие сред широк кръг
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граждани и позволяват провеждане на периодични изследвания за участието на
гражданите във вземането на решения.
12. Спешно е необходима промяна на съществуващата законодателна уредба,
регламентираща частично, разпокъсано и повърхностно определени предпоставки
за гражданско участие във вземането на решения, свързани със здравеопазването,
както и определяне на ясни, конкретни и ефективни механизми за практическото му
осъществяване. Осъвременяване на регламентите, определящи участието на
гражданите, които в момента имат предимно пожелателен характер и в повечето
случаи тяхното приложение е поставено в зависимост от волята на компетентния
държавен или общински орган, поради слабия контрол върху тяхното приложение.
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