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Основни изводи и препоръки от реализацията на 
проекта  

 

Първо: Огромна част от гражданите се чувстват изключени от 

процеса на взимане на решения, както на национално, така и на 

местно ниво. На национално ниво по-малко от 1%, а на местно по-

малко от 2 % от респондентите определят  участието  на българските 

граждани като "пълноценно". Ето защо екипът на проекта 

препоръчва организиране и провеждане на активна 

информационна кампания (public awareness campaign) за 

популяризиране на възможностите, които Законът за пряко участие 

на гражданите предоставя за пълноценно включване в процеса на 

изготвяне и изпълнение на управленски решения. 

Второ: На местно ниво гражданите участват повече в избори 

(над 60%), отколкото на национално (над 50%). Затова препоръчваме 

организиране на информационни и разяснителни публични 

кампании, които да са насочени към локални теми, които са по-

близко до гражданите.  

Трето: Опитът на гражданите с формите на пряко участие в 

управлението е все още е изключително оскъден - 90 % и над  90 % 

от респондентите не са участвали в местен референдум, общо 

събрание на населението, гражданска инициатива на местно ниво, 

обществено обсъждане по местен въпрос, участие в сесии/комисии 

на Общински съвет. Резултатите за национален референдум са по-

добри, но процента на неучаствалите  е висок - над 70%., а на 

участие недостатъчен - под 30 %. Ето защо препоръчваме 

въвеждането на добрите практики от ЕС и света за предварително 
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публикуване на дневния ред на съответните заседания, пряко 

излъчване (life streaming) през интернет на заседанията. 

Четвърто: Проучването по категоричен начин определя  

прякото участие на гражданите в управлението като важно. Така 

мислят над 80% от респондентите за национално ниво и над 90% за 

местно ниво. Ето защо препоръчваме гражданите, застъпническите 

организации, неформалните обединения активно да изискват в 

рамките на предизборната кампания за местните избори техните 

политически представители да включат темата за прякото участие 

на гражданите в политическите си платформи.  

Пето: Прякото участие на гражданите в местното 

самоуправление е важно по всички посочени  теми:  поддържане на 

пътища и тротоари/94%/; опазване на околната среда /91%/; 

училища и детски градини /87%/; разпореждане с общинска 

собственост /86%/; културно и историческо наследство /83%/; 

социални дейности /82%/; местни данъци и такси /76 %/; названия 

на улици и площади /68%/; бюджет на общината /64 %/; общински 

кредити /58%/. Но бариера се явява липсата на достъпна 

информация за политическите позиции на депутатите и общинските 

съветници. Ето защо екипът ни препоръчва въвеждане и 

поддържане на актив с поименните гласувания на общинските 

съветници и политическите партии (voting records) поне по 

ключовите обществени теми – образование, данъчна и социална 

политики. 

Шесто: Гражданите  биха участвали в съществуващите форми 

за пряко участие  в управлението по важни за тях теми: в местен 

референдум /77 %/;  гражданска инициатива на местно ниво 

/69%/; общо събрание на населението /68%/; национален 

референдум /64%/. По-ниски са стойностите единствено за  

гражданска инициатива на ниво ЕС /46 %/. На базата на тези 
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данни препоръчваме кметовете и общинските съветници да въведат 

добрата европейска практика за „дни на отворени врати”, която да 

се реализира в сътрудничество с училища, университети, НПО, 

медии и др. и която да осигури по-голяма легитимност на 

политиката и да насърчи изграждането на демократична култура на 

гражданско участие.  

Седмо: Основната част от гражданите не знаят дали 

представителната демокрация е най-добра форма на управление /57 

%/. Положителен отговор дават около 18 %, а отрицателен около 

23%. Европейският опит показва, че представителната демокрация 

е ефективен социален регулатор тогава, когато има и паралелно 

развити ефективни инструменти за пряка демокрация. В този 

смисъл екипът ни препоръчва изготвяне и съхранение на публично 

достъпен архив/библиотека/база с данни, която да съхранява 

документацията по всички предходни инициативи за пряко участие 

от съответната област или регион.  

Осмо: Повече от половината от респондентите не знаят дали 

прякото участие на гражданите в управлението води до популизъм. 

Всеки четвърти е съгласен с това твърдение, но всеки пети не е. 

Опитът на ЕС показва, че тази тема е част от темата за фалшивите 

новини и предумишлените манипулации на общественото мнение. 

Най-ефективният отговор на това е истината. Ето защо 

препоръчваме въвеждане на секция „проверка на истината” (fact 

check) на официалните сайтове на Областната управа и на 

Общинските съвети във връзка с фалшиви новини и 

дезинформация, свързани с местното самоуправление.  

Девето: Повече от две трети /69,2%/ от респондентите са 

съгласни, че прякото участие в управлението на гражданите води до 

по-добро управление. Само 6 % са на обратното мнение. Останалите 

не знаят. Препоръчваме тази гражданска енергия да бъде 
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акумулирана за защита на общото благо и официалните сайтове на 

областните управи и общините да бъдат задължени да публикуват 

информация във връзка с всяка инициатива за пряко участие на 

територията на съответната област и/или община – проблем, 

поддръжници и опоненти, финансови разчети, очаквани резултати и 

т.н. 

Десето:  Прякото участие намалява корупцията - съгласни 

72,8% и несъгласни едва 6,1 %. Затова препоръчваме цялостната 

приложена методика за мониторинг и оценка на общински публични 

политики спрямо критериите за пряко участие на гражданите.  

 

 


