
                          

 
 

 
 

 
 

                                                         АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО                     ОБЩИНА 
                                                            СЪТРУДНИЧЕСТВО И                      МАДЖАРОВО 
                                                                     РАЗВИТИЕ 

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 
 

 
 

 
 

                                                         АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО                     ОБЩИНА 
                                                            СЪТРУДНИЧЕСТВО И                      МАДЖАРОВО 
                                                                     РАЗВИТИЕ 

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                                                                                          
 

 

Този документ е разработен в рамките на Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с 

наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.                                                                                          
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УВОД 

Участието на гражданите в процеса на формиране на политики и на вземане на 

решения, е условие за открито, отговорно и ефективно управление. Участието на 

гражданите може да е пряко и представително, лично или чрез граждански организации, 

да е под формата на консултиране или гражданите да са непосредствено включени в 

процеса на вземане на решения. 

В повечето случаи участието при съвместно решаване на въпроси от обществен 

интерес е формално и се свежда до присъствие в организирани от администрацията 

мероприятия. До голяма степен липсата на активност от страна на гражданите и техните 

организации се дължи на липсата на административен и оперативен капацитет, както и на 

недостатъчно граждански знания за държавата, обществото, правото и политиката. 

От съществено значение за подобряване на гражданското ангажиране в процесите при 

вземане на решения е изготвянето и разпространението на конкретна информация относно 

възможностите, формите и инструментите за ефективно партньорско управление.  

Предвид това, в рамките на проект № BG05SFOP001-2.009-0140-C01 „ФОРУМ ЗА 

ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ”, финансиран по приоритетна ос „Ефективно и професионално 

управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса”, процедура „Повишаване 

на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики и законодателство” на Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ се извърши 

анализ на възможностите, които дава националното законодателство за гражданско 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики и 

представянето им в систематизиран вид пред заинтересованите страни – местна 

администрация, граждани, бизнес и техните организации. От една страна чрез 

систематизираната информация ще се улесни работата на администрацията в случаите, 

когато е необходимо активно гражданско включване, а от друга ще насочи вниманието на 

гражданските организации за предприемане на конкретни действия по определени 

въпроси. 

Анализ на възможностите, които дава националното законодателство за гражданско 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на 

решения бе проведен през периода от юли 2019 до ноември 2020 година, като бяха 

разгледани близо 300 нормативни акта на Република България.  
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ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Член 2 

Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на 
свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането 
на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към 
малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито 
характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, 
справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете. 
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КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

В сила от 13.07.1991г. 

Чл.1. (1) България е република с парламентарно управление. 

(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него 

непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция. 
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Всеки български гражданин е източник, субект и бенефициент на държавната власт и 

предполага неговото активно участие в упражняването на държавната власт и вземането на 

решения, осигуряване на възможности както за пряко участие в управлението чрез формите 

на пряка демокрация, така и за включване в един широк публичен дискурс по иницииране 

и консултиране на политики и на закони. Чрез формите на пряка демокрация, гражданите 

в най-висока степен могат да оказват влияние върху вземането на управленски решения, 

както и непосредствено и окончателно да решават основни въпроси на държавното и 

местното управление.  

Съгласно чл. 87 от Конституцията на Република България право на законодателна 

инициатива има всеки народен представител и Министерският съвет, а законопроектът за 

държавния бюджет се изготвя и внася единствено от Министерския съвет. Това изключва 

пряката законодателна инициатива на гражданите и неправителствените организации. 

Същевременно гражданите и организациите могат да правят свои законодателни 

предложения и да ги внасят за разглеждане в парламента чрез отделни народни 

представители или Министерски съвет. Допустимостта на подобна гражданска инициатива 

произтича, както пряко от разпоредбите на Конституцията относно принципа на народния 

суверенитет (чл. 1) и правото на жалби, предложения и петиции до държавните органи, така 

и от конкретна законодателна уредба– Административнопроцесуален кодекс, Правилника 

за организацията и дейността на Народното събрание, Закон за нормативните актове и др. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПЕТИЦИИ И СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Конституцията от 1991 г. изрично предвижда, че гражданите имат право на жалби, 

предложения и петиции до държавните органи. Упражнявайки това свое основно 

конституционно право, гражданите вземат непосредствено отношение към решенията, 

които органите на публичната власт приемат и осъществяват. Чрез това право, гражданите 

могат да инициират и да изискват от институциите да разгледат и обсъдят предложения за 

решаване на различни въпроси от сферата на техните компетенции – както в сферата на 

законодателната, така и на изпълнителната и съдебната власти, като се съобразяват 

конституционните правомощия на съответните органи. 

Всички пълнолетни български граждани могат да подават жалби и петиции, които се 

отнасят до усъвършенстване на законодателството, поставят въпроси от голямо обществено 
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значение и са в компетентността на Народното събрание. Могат да се подават и жалби, 

които имат личен характер. Те се разглеждат по реда на Административно процесуалния 

кодекс. 

Петициите са писмено оформени колективни искания на групи граждани за решаване 

на техни икономически, социално-битови, културни и други проблеми. Те са адресирани до 

органите, в чиито правомощия е тяхното решаване, включително до Народното събрание, 

президента и министерски съвет. 

Жалбите и петициите се подават до Комисия по взаимодействието с 

неправителствените организации и жалбите на гражданите.  

Тя е постоянна комисия, която обаче рядко действа като законодателна комисия. 

Нейното основно предназначение е да приема жалби и петиции, да ги проучва, да 

съдейства за решаването на поставените въпроси от компетентните органи. 

Жалбите и петициите се подават до Комисия по взаимодействието с 

неправителствените организации и жалбите на гражданите на адрес: 

София 1169, пл. "Княз Алeксандър I" 1 

Народно събрание 

Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на 

гражданите 

Съгласно Глава шеста. Взаимодействие с неправителствени организации от 

Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Комисията по 

взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите: 

1. осъществява диалог и взаимодействие с представители на неправителствените 

организации, включително като провежда обществени обсъждания по въпроси от значим 

обществен интерес; осъществява парламентарно и гражданско наблюдение на дейността 

на държавните регулаторни органи чрез публични обсъждания, като заключенията от 

обсъжданията се изпращат на водещите комисии; 

2. разглежда предложенията за референдуми и граждански инициативи по Закона 

за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и 

петиции по чл. 45 от Конституцията; 
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3. разглежда жалби, сигнали и предложения на гражданите. 

Към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на 

гражданите се създава Обществен съвет от представители на неправителствени 

организации, който да консултира комисията. Списъкът на членовете е публикуван на 

официалната страница на Народното събрание на РБългария- www.parliament.bg. Съставът 

и начинът на формиране на съвета се определят с правила, приети от комисията. 

Заседанията на комисията се излъчват в реално време в интернет чрез интернет 

страницата на Народното събрание.  Представители на неправителствени организации 

може да представят писмени становища и по тяхна инициатива имат право да присъстват 

на заседанията на комисиите и да вземат участие в разискванията по разглежданите 

проекти на актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при 

спазване на реда, установен в комисиите. Списъкът на присъствалите лица, представители 

на организациите, е неразделна част от протокола на заседанието. Становищата се 

публикуват на сайта на съответната комисия на интернет страницата на Народното 

събрание. Неправителствени организации могат да представят писмени становища по 

законопроектите, които се разглеждат от водещите комисии. Докладът на водещата 

комисия за първо гласуване съдържа и резюме на постъпилите становища от 

неправителствените организации. 

По предложенията, внесени от народни представители за второ гласуване, 

председателят на водещата комисия може да изиска становище от неправителствени 

организации.  

Представители на неправителствени организации могат да участват чрез народен 

представител в парламентарния контрол, както и да присъстват на заседанията на 

парламентарните комисии при изслушвания при отговаряне на актуални устни въпроси. 

Комисията не разглежда жалби и петиции, които са адресирани до други лица или 

органи или препратени от тях на Комисията. По изключение само председателят на 

Народното събрание може да възложи на Комисията да отговори на жалба или петиция, 

която е адресирана лично до него. 

Жалбите могат да бъдат писмени или устни. Когато жалбата или петицията е писмена 

тя трябва да съдържа: 

https://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2344/info
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1. Имената на жалбоподателя, неговия адрес, телефон и други средства за връзки. 

2. Кои права и свободи са нарушени или ясно посочване на проблема, който сe 

поставя за разглеждане пред Комисията. 

3. Кой държавен орган е нарушил неговите права и свободи, респективно кой орган 

трябва да разреши поставения проблем. 

Към жалбата и петицията могат да бъдат приложени и писмени доказателства. 

Ако жалбата е устна, се съставя кратък протокол, в който се отбелязва името и адресът 

на жалбоподателя, нарушението и кой е нарушителят според неговите твърдения. 

На писмената жалба се отговаря в писмена форма от Комисията или по реда на 

Административно процесуалния кодекс. На устната жалба се отговаря в момента на нейното 

поставяне пред Комисията. Анонимните жалби и петиции не се разглеждат. 

Срокът за отговорите на жалбите и петициите на гражданите се определя от 

Комисията, а за останалите жалби, които се подават по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

Според чл. 1, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, формите на 

инициатива за решаване на важни обществени проблеми и предприемане на различни 

политики се свежда до разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на 

гражданите и организациите. 

Подател на предложение или сигнал може да бъде всеки гражданин или организация, 

т. е. има изрично предвидена правна възможност за НПО да участват във формирането на 

публични политики и да влияят върху дейността на държавните органи.  

Съгласно чл. 107 АПК, предложения могат да се правят за усъвършенстване на 

организацията и дейността на административни органи, както и до други органи, които 

осъществяват публичноправни функции или за решаване на други въпроси в рамките на 

компетентността на тези органи.   

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на 

държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни 

действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните 
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администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни 

интереси на други лица. 

Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени 

лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или 

електронна поща, като се регистрират в деловодната система на административния орган. 

Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, 

отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години. Административните 

органи са длъжни да приемат граждани и представители на организации и да изслушват 

техните предложения и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове.  

Решението по предложение или сигнал се взема, след като се изясни случаят и се 

обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица, като за установяване на 

фактите и обстоятелствата могат да се използват всички средства, които не са забранени от 

закона. Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да бъдат 

удовлетворени по обективни причини, се посочват мотивите за това. Производството по 

предложенията и сигналите приключва с решение за отказ те да бъдат уважени или с 

изпълнение на постановено положително решение по тях. 

Решението по сигнал се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато 

особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по- горестоящия орган, 

но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят. Решението по сигнала е 

писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му. 

Когато с решението се засягат права или законни интереси на други лица, то се съобщава и 

на тях, а при данни за извършено престъпление се уведомява незабавно съответният 

прокурор. 

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, 

освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и 

обстоятелства. Решението, постановено по подаден сигнал, не подлежи на обжалване. 
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УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

На основание Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление се уреждат условията, организацията и реда за пряко участие на 

гражданите на Република България при осъществяване на държавната и местната власт, 

спазвайки принципите на прякото участие на гражданите в управлението, а именно:  

1. свободно изразяване на волята; 

2. общо, равно и пряко участие с тайно гласуване; 

3. равен достъп до информация по поставения за решаване въпрос; 

4. еднакви условия за представяне на различните становища. 

Прякото участие се осъществява чрез: 

референдум; 

гражданска инициатива; 

общо събрание на населението. 

Референдумът може да се произвежда на национално и местно ниво, гражданската 

инициатива - на национално и местно ниво, а общото събрание на населението - на местно 

ниво. 

Национален референдум се произвежда за пряко решаване от гражданите на един или 

няколко въпроси с национално значение от компетентността на Народното събрание 

Предложение за произвеждане на национален референдум до Народното събрание 

може да бъде направено от: 

- не по-малко от една пета от народните представители; 

- Президента на Републиката; 

- Министерския съвет; 

- не по-малко от една пета от общинските съвети в страната; 

- инициативен комитет на граждани, събрал не по-малко от 200 000 подписа на 

граждани с избирателни права. 
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Народното събрание приема решение по предложението за референдум на едно 

гласуване в срок до три месеца от внасянето на предложението, ако са спазени 

изискванията на закона. С решението Народното събрание може да одобри предложението 

за произвеждане на референдум с въпроса или въпросите, по които трябва да се проведе 

гласуването, или мотивирано да отхвърли предложението. Когато предложението е 

направено от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от 

400 000 български граждани с избирателни права и отговаря на изискванията на закона, 

Народното събрание е длъжно да приеме решение за произвеждане на референдум. 

Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република 

България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към 

деня на насрочване на референдума. 

Решението, прието с национален референдум, не подлежи на последващо одобрение 

от Народното събрание. Народното събрание приема акт, когато това е необходимо за 

изпълнение на решението. Ако в срок до три месеца след обявяване на резултата от 

референдума Народното събрание не приведе свой акт в съответствие с изразената от 

гласоподавателите воля, този акт не се прилага в частта, която противоречи на решението 

на референдума. 

За да бъде валиден референдумът, т.е. той да има юридическа стойност и решението 

от него да влезе в сила окончателно, то той трябва да отговаря на две условия- 

предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-

малко от участвалите в последните избори за Народно събрание и ако с "да" са гласували 

повече от половината от участвалите в референдума избиратели. Когато в гласуването са 

участвали по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание, но повече от 

20 на сто от гражданите с избирателни права, и ако с "да" са гласували повече от половината 

от участвалите в референдума, предложението, предмет на референдума, се внася в 

Народното събрание за разглеждане. Ако предложението, предмет на референдума, не е 

прието, национален референдум по същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от 

две години от датата на произвеждането 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 
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на местно самоуправление или органите на района или кметството. Чрез местен 

референдум не могат да се решават въпроси: 

- на общинския бюджет; 

- относно размера на местните данъци и такси; 

- на правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет. 

Местен референдум се произвежда по предложение на:  

1. поне една пета от общинските съветници, но не по-малко от трима общински 

съветници; 

2. кмета на общината, съответно кмета на кметството или района; 

3. инициативен комитет с подписите на не по-малко от една двадесета от гражданите 

с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на съответната община, 

район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра. 

Общинският съвет приема решение за произвеждане на местен референдум, когато 

това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко 

от една десета от гражданите с избирателни права в съответната община, район или 

кметство. 

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. 

Решението, прието с местен референдум, не подлежи на последващо одобрение от 

общинския съвет. Той приема акт, когато това е необходимо за неговото изпълнение. 

Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-

малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответната община и с "да" са 

отговорили повече от половината от участвалите в референдума избиратели. 

Когато референдумът е произведен едновременно с общи избори за общински 

съветници и кметове, предложението, предмет на референдума, е прието, ако с "да" са 
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отговорили повече от половината от подадените действителни гласове в съответната 

община в изборите за общински съветници. 

Ако предложението, предмет на референдума, не е прието, местен референдум по 

същия въпрос може да бъде иницииран не по-рано от една година от датата на 

произвеждането му. 

Националната гражданската инициатива се осъществява чрез подписка, организирана 

от инициативен комитет на територията на цялата страна, чрез която гражданите правят 

предложения до Народното събрание или до органите на централната изпълнителна власт 

за решаване на въпроси от национално значение. Организира се по решение на събрание 

на не по-малко от 50 граждани с избирателни права.  

Органите, до които е отправена подписката за национална гражданска инициатива, са 

длъжни да разгледат направените предложения и в тримесечен срок от връчването на 

подписката да обявят своето решение и мерките за неговото изпълнение на своите интернет 

страници, в един национален ежедневник и по обществените електронни медии, както и да 

уведомят инициативния комитет за своето решение и за мерките за неговото изпълнение. 

Чрез местна гражданска инициатива гражданите правят предложения до общинския 

съвет, кмета на общината, на района или на кметството, или до областни или регионални 

органи на изпълнителната власт за решаване на въпроси от местно значение, посредством 

подписка, организирана от инициативен комитет на територията на съответната община, 

район, кметство или населено място. Организира се по решение на събрание на не по-малко 

от 50 граждани с избирателни права, с постоянен или настоящ адрес на територията на 

съответната община, район, кметство или населено място.  

Общинският съвет, кметът или органите на изпълнителната власт, до които е отправена 

местната гражданска инициатива, са длъжни да разгледат направените предложения и в 

едномесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и предприетите 

мерки в интернет страницата на общината и в един регионален вестник, както и да уведомят 

инициативния комитет за своето решение и за мерките за неговото изпълнение. 

Всеки гражданин с избирателни права може да положи подписа си еднократно в 

подписката, включително и на място, различно от неговия постоянен адрес - за 



                          

 
 

 
 

 
 

                                                         АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО                     ОБЩИНА 
                                                            СЪТРУДНИЧЕСТВО И                      МАДЖАРОВО 
                                                                     РАЗВИТИЕ 

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                                                                                          
 

националната гражданска инициатива, а за местната гражданска инициатива - в 

съответствие с постоянния или настоящия му адрес. 

Общо събрание на населението се провежда за решаване на въпроси от местно 

значение, компетентността за чието решаване по целесъобразност е предоставена на 

съответния общински съвет или кмет. Провежда се в общини, райони, кметства, населени 

места и квартали с население до 10 000 жители, като при население над 1 000 жители 

общото събрание може да се провежда по избирателни секции на няколко места в 

определен срок. 

Общото събрание се свиква от кмета на общината, района или кметството по: 

- негова инициатива; 

- решение на общинския съвет; 

- искане на най-малко една петдесета, но не по-малко от 20 граждани с избирателни 

права с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, района, кметството, 

населеното място или квартала към момента на формулиране на искането. 

Общото събрание на населението се смята за редовно, ако на него присъстват не по-

малко от една четвърт от гражданите с избирателни права в общината, района, кметството, 

населеното място или квартала. В населени места с до 150 жители за провеждане на общо 

събрание на населението е необходимо да присъстват поне една трета от гражданите с 

избирателни права в съответното населено място. 

Гласуването в общото събрание е тайно, освен ако самото общо събрание не реши да 

е явно и решенията на общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от 

присъстващите и се обявяват от председателя на комисията незабавно. Въз основа на 

решението на общото събрание в 7-дневен срок кметът издава заповед, в която 

конкретизира мерките за неговото изпълнение или внася предложение в общинския съвет 

за подготовка и приемане на съответно решение, правилник или наредба. 

Законността на общото събрание и на неговите решения могат да се обжалват пред 

тричленен състав на съответния административен съд в 7-дневен срок от провеждането му. 

Съдът решава спора в 14-дневен срок от получаване на жалбата и неговото решение е 

окончателно. 
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Участието на гражданите и организациите на гражданското общество в процесите на 

вземане на решения на местно ниво е от решаващо значение за едно прозрачно и отговорно 

местно самоуправление, работещо в интерес на общността. Съгласно Европейската харта за 

местното самоуправление под местно самоуправление се разбира правото и реалната 

възможност за местните общности да регулират и да управляват в рамките на закона, на 

тяхна отговорност и в интерес на тяхното население, съществена част от обществените дела. 

Освен упоменатите по- горе форми на гражданско участие на местно ниво- организиране на 

местен референдум и местна гражданска инициатива, гражданското участие може де бъде 

и под формата на обществено обсъждане на политически и нормативни документи, 

приемани от местните власти, онлайн консултиране, участие в обсъждането на общинския 

бюджет и създаване на обществени консултативни съвети, като Европейската харта задава 

основните принципи и насоки, върху които държавните правни актове се основават, за да 

развият многообразието от форми и процедури за гражданско участие на местно ниво.  

Нормативният акт, в който се урежда правото и реалната възможност на гражданите и 

избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение е 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно чл. 17, сферите, в 

които законът позволява гражданско участие са:  

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и 

такси, общинската администрация; 

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; 

3. образованието; 

4. здравеопазването; 

5. културата; 

6. благоустрояването и комуналните дейности; 

7. социалните услуги; 

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; 

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 

10. развитието на спорта, отдиха и туризма; 
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11. защитата при бедствия. 

Според Закона за местното самоуправление и местната администрация орган на 

местното самоуправление е Общинският съвет, който се избира от населението на 

общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет определя 

политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на 

дейностите по чл. 17, както и на други дейности, определени със закон. Свиква се на 

заседание от неговия председател: 

1. по негова инициатива; 

2. по искане на една трета от общинските съветници; 

3. по искане на една пета от избирателите на общината; 

4. по искане на областния управител. 

Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител 

и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите, като преди 

началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат 

клетва в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов 

представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия.  

Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. Гражданите могат 

да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат 

специално определените за тях места. Те могат да се изказват, да отправят питания, 

становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската 

администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин 

и в срок, определени в правилник, приет от общинския съвет.  

Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни 

комисии, които имат за задача да проучват потребностите на населението в съответната 

област и да правят предложения за решаване на проблемите. В работата си постоянните и 

временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти. 

Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в 

комисиите на общинския съвет. По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, 

становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на 

съответните заинтересувани лица. 
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Общинският съвет може да избира обществен посредник, който съдейства за спазване 

правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и 

местната администрация. 

Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината. Той, както и 

кметовете на кметства, се избират пряко от населението за срок от 4 години при условия и 

по ред, определени със закон, като в населените места, които не са административен център 

на кметство, кметът на общината може да назначи кметски наместници.  

Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината, който организира и 

отговаря за: 

1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и 

информационно-техническото обезпечаване на дейността им; 

2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив; 

дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване; 

4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на 

общината; 

5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и 

юридическите лица; 

6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, 

организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните 

референдуми. 

Общините могат да си сътрудничат помежду си, с органи на изпълнителната власт, с 

юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от 

взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните 

правомощия. Общинското сътрудничество има за цел: 

1. подобряване на качеството на предоставяните услуги от взаимен интерес; 

2. постигане на по-ефективно разходване на финансовите и административни ресурси 

на общината; 
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3. оптимизиране на разходите на общината и подобряване на финансовото състояние 

на общината; 

4. стандартизиране и оптимизиране на работните процеси чрез реализиране на 

икономически ползи, произлизащи от икономии от мащаба и/или разделението на труда; 

5. подобряване на финансовия контрол и прозрачността; 

6. реализиране на проекти, допринасящи за преодоляване на съществени проблеми 

на регионално и местно равнище. 

 

УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИЯ В ПРОЦЕСИТЕ ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 

В Закона за нормативните актове (ЗНА), с изменението от 2007 год. е предвидена 

възможността юридическите лица и гражданите да правят предложения за 

усъвършенстване на законодателството. Тези предложения се отправят до органа, овластен 

да издаде нормативния акт, или до съответния орган с право на законодателна инициатива, 

като при изработването на проект на нормативен акт се извършва предварителна оценка на 

въздействието и се провеждат обществени консултации с граждани и юридически лица.  

Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите 

на необходимост, обоснованост, предвидимост, субсидиарност, пропорционалност,  

стабилност, а включването на НПО и граждани в процеса на изработване на нормативни 

актове е предпоставка за осъществяване на принципите за откритост и съгласуваност, 

заложени в ЗНА  (чл. 26, ал.1).  

Включването на проекти на закони и кодекси в законодателната програма и на 

подзаконови нормативни актове на Министерския съвет в оперативната програма се 

осъществява след извършена предварителна оценка на въздействието, като 

Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет заедно с 

предварителните оценки на въздействието се публикуват на Портала за обществени 

консултации.  

Органът, в чиято компетентност е изпълнението на нормативния акт, извършва 

последваща оценка на въздействието на новите закони, кодекси и подзаконови нормативни 
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актове на Министерския съвет и я публикува на интернет страницата на съответния орган и 

на Портала за обществени консултации в срок до 30 дни от изготвянето й. 

Също така, Закона за нормативните актове предвижда задължение в процеса по 

изработване на проект на нормативен акт да се провеждат обществени консултации с 

гражданите и юридическите лица. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове 

преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния 

орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната 

институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на 

въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, 

публикуването се извършва на Портала за обществени консултации, а когато е орган на 

местното самоуправление - на интернет страницата на съответната община и/или общински 

съвет. 

Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 

консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично 

посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да 

определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. 

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- www.strategy.bg. 

Законовото задължение за предварително публикуване на проект на нормативен акт 

и неговото консултиране със заинтересованите страни– граждани и организации, е в 

основата на изграждането на отношения на сътрудничество и взаимодействие между 

публичната власт и гражданското общество. 

 

 

 

 

http://www.strategy.bg/
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СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И МАНИФЕСТАЦИИ 

Събрания, митинги и манифестации могат да се организират и провеждат от граждани 

над 18 години, от сдружения, от политически и други обществени организации- те са начин 

за изразяване на  мнения, възгледи и становища по въпроси от политически, икономически, 

социален или друг характер чрез слово, плакати и по друг подходящ начин.  Съгласно Закона 

за събранията, митингите и манифестациите гражданите не могат да бъдат преследвани и 

наказвани за организиране и участие в събрания, митинги и манифестации и за изразените 

от тях мнения, възгледи и становища, освен ако това съставлява престъпление или друго 

правонарушение. 

Събрание, митинг или манифестация не може да се провежда в обозначената зона 

около сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет, както 

и в непосредствена близост до военни обекти.  За свикване на събрание или на митинг на 

открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват кмета 

на общината, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото 

и времето на събранието или митинга. Организаторите на събранието или митинга вземат 

необходимите мерки за осигуряване на реда при провеждането му, като кметът на 

общината, съдействува за нормалното протичане на събранието или митинга, а по искане 

на организаторите - и за осигуряване на помещение. 

Манифестацията (шествие) е форма на протест, при която мога да изразя мнението си 

чрез преминаване през определени публични места. Тя може да бъдат наречена още  

„движещ се митинг”. 

Организаторите на манифестация уведомяват писмено кмета на общината за целта, 

времето и пътя на движението на манифестацията най-малко 72 часа преди провеждането 

и, а в неотложни случаи - най-малко два дни. Кметът на общината, както и организаторите 

вземат необходимите мерки за спазване на реда за провеждане на манифестацията и за 

безопасността на движението. 

Кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или 

манифестацията, когато има несъмнени данни, че: 

1. са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или 

срещу териториалната цялост на страната; 
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2. застрашават обществения ред в съответното населено място; 

застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка; 

 нарушават правата и свободите на другите граждани. 

 Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването. 

Кметът на общината може да прекрати събранието, митинга или манифестацията, когато не 

са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени в закона. 

 

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАНИТЕ В ПРОЦЕСИТЕ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

Често използван на национално и местно ниво инструмент за въвличане на 

гражданите и НПО при решаването на национални и местни проблеми е сътрудничеството 

и участието в работни групи, както и създаването на съвместни структури, в които вземат 

участие както представители на публичните институции, така и представители на различни 

групи неправителствени организации, като по този начин се позволи на гражданите да 

участват както в процесите на формиране на политики, така и при вземане на решения.  

Консултативни съвети за сътрудничество и сформирането на работни групи се 

предвиждат в следните нормативни актове: 

Нормативен акт Основание за включване на гражданите и НПО в  
процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг 
на политики и вземане на решения 

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ 
ПРЕВОЗИ 
 

Чл. 90а. (1) Министърът на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията координира дейностите при 

внедряване и използване на интелигентни транспортни 

системи в областта на автомобилния транспорт и 

интерфейси с останалите видове транспорт. 

(2) За подпомагане дейността на министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията по ал. 1 се 

създава Съвет по интелигентните транспортни системи, 

наричан по-нататък "съвета". 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134681088
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134681088
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(3) Съветът по ал. 2 се състои от председател, заместник-

председатели и членове. 

(4) Председател на съвета по ал. 2 е министърът на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

а заместник-председатели са заместник-министър на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

заместник-министър на вътрешните работи и заместник-

министър на регионалното развитие и благоустройството. 

(5) Членове на съвета по ал. 2 са представители на 

Министерството на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията, Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството, 

Министерството на вътрешните работи и на 

Министерството на икономиката, определени от 

съответните министри, представители на Агенция "Пътна 

инфраструктура", на Българския институт за 

стандартизация, на Комисията за защита на потребителите, 

на Комисията за защита на личните данни и на 

Националното сдружение на общините на Република 

България, определени от съответните им ръководители. 

(6) При необходимост председателят на съвета по ал. 2 
може да кани за участие в работата му представители на 
други държавни органи, органи на местното 
самоуправление, представители на неправителствени 
организации, на висши учебни заведения в страната и 
други заинтересовани страни, чийто предмет на дейност 
има отношение към интелигентните транспортни системи. 
 

ЗАКОН ЗА 
АДМИНИСТРАЦИЯТА 
 

Чл. 2. (2) Администрацията осъществява своята дейност в 
интерес на обществото и в съответствие с Конституцията и 
с другите нормативни актове. 
(3) При осъществяване на своята дейност администрацията 
е длъжна да предоставя информация на гражданите, 
юридическите лица и органите на държавната власт по 
ред, определен със закон. 
(4) Администрацията е длъжна да дава отговор на 
гражданите и юридическите лица на отправени от тях 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134443520
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134443520
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запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по 
въпроси, които представляват техен законен интерес, по 
ред, определен със закон. 
(7) Органите на държавната власт координират дейността 
си за осъществяване на единна държавна политика и 
извършват консултации със социални партньори, с 
представители на частния сектор и с представители на 
гражданското общество. 
 

ЗАКОН ЗА БОРБА С ТРАФИКА 
НА ХОРА 
 

Чл.1 (1) Този закон урежда: 
1. взаимодействието, правомощията и задачите на 
държавните органи, осъществяващи дейност в борбата с 
трафика на хора; 
2. статута и задачите на приютите, центровете и комисиите 
по този закон за предоставяне на закрила и помощ на 
жертвите на трафика на хора; 
3. мерките за предотвратяване и противодействие на 
трафика на хора; 
4. мерките за закрила и помощ на жертвите на трафика на 
хора, особено на жени и деца; 
5. предоставянето статут на специална закрила на 
жертвите на трафика на хора, които сътрудничат на 
разследването. 
(2) Законът има за цел осигуряване на взаимодействието и 
координацията между държавните и общинските органи, 
както и между тях и неправителствените организации за 
предотвратяване и противодействие на трафика на хора и 
формиране на националната политика в тази област. 
Чл. 5. (1) Националната комисия създава към някои от 
общините в страната местни комисии за борба с трафика 
на хора, наричани по-нататък "местните комисии". 
Седалищата им се определят с решение на Националната 
комисия. 
(2) Съставът на местните комисии по ал. 1 е от 3 до 7 
членове и се определя със заповед на кмета. За 
председател се определя заместник-кмет. В местните 
комисии се включват представители на общинската 
администрация, отговарящи за проблемите на 
образованието, здравеопазването и социалната политика, 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467374
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467374


                          

 
 

 
 

 
 

                                                         АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО                     ОБЩИНА 
                                                            СЪТРУДНИЧЕСТВО И                      МАДЖАРОВО 
                                                                     РАЗВИТИЕ 

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                                                                                          
 

на местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните, отделите за закрила на детето в 
дирекции "Социално подпомагане", на полицията, на 
неправителствените организации, както и педагози, 
психолози, юристи, лекари и други. На заседанията на 
местните комисии участва и прокурор от районна 
прокуратура. 
 

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Чл. 35а. (1) Към всяко държавно висше училище се създава 
съвет на настоятелите. 
(2) Съветът на настоятелите подпомага висшето училище 
за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и 
за предоставяне на качествено образование и обучение. 
(3) Съветът на настоятелите се състои от 7 членове - 
дарители на висшето училище, личности с активна 
обществена позиция, представители на работодатели, на 
съсловни, браншови и професионални организации, 
представители на студентския съвет и на министъра на 
образованието и науката. 
Чл. 73б. Създава се Национален съвет по студентските 
въпроси като консултативен орган към министъра на 
образованието и науката. 
(2) Съставът на Националния съвет по студентските 
въпроси се определя със заповед на министъра на 
образованието и науката, като в него се включват: 
1. четирима представители на Националното 
представителство на студентските съвети; 
2. трима представители на национални студентски 
организации - юридически лица с нестопанска цел, 
осъществяващи дейност в обществена полза за защита на 
академичните, социалните и културните права и интереси 
на студентите и докторантите. 
 

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
 

Чл. 9. (1) Водите по чл. 3 се управляват на национално и на 
басейново ниво. 
(2) Управлението на водите на национално ниво се 
осъществява от министъра на околната среда и водите. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2133647361
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2133647361
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673412
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(3) За подпомагане на дейността по ал. 2 към 
Министерството на околната среда и водите се създава 
Висш консултативен съвет по водите. 
(4) Висшият консултативен съвет по водите включва 
представители на Министерството на околната среда и 
водите, Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, Министерството на земеделието, 
храните и горите, Министерството на икономиката, 
Министерството на енергетиката и Министерството на 
туризма, Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, 
Министерството на здравеопазването, Министерството на 
финансите, Министерството на вътрешните работи, 
Българската академия на науките, общините, юридически 
лица с нестопанска цел, имащи пряко отношение към 
водите, и други. 
Чл. 155. (1) Директорът на басейнова дирекция изпълнява 
държавната политика на басейново ниво, като: 
15. провежда общественото обсъждане на плановете за 
управление на речните басейни; 
Чл. 156. (1) Басейновият съвет е държавно-обществена 
консултативна комисия за подпомагане дейността на 
басейновата дирекция. 
(2) Басейновият съвет включва представители на 
държавната администрация, териториалната 
администрация, водоползвателите и юридическите лица с 
нестопанска цел в обхвата на басейна, както и 
представители на научни организации, имащи отношение 
към водните проблеми. 
 

ЗАКОН ЗА ГЕНЕТИЧНО 
МОДИФИЦИРАНИ 
ОРГАНИЗМИ 
 

Чл. 6. (1) Към министъра на околната среда и водите се 
създава консултативна комисия по генетично 
модифицирани организми, наричана по-нататък 
"комисията". 
(2) Комисията: 
1. дава становища на министъра на околната среда и 
водите относно: 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501153
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501153
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501153
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а) издаването, изменянето и отнемането на разрешения за 
работа с ГМО в контролирани условия и за освобождаване 
на ГМО в околната среда; 
б) регистрирането на помещенията за работа с ГМО в 
контролирани условия; 
2. дава становища на министъра на земеделието, храните 
и горите относно издаването, изменянето и отнемането на 
разрешения за пускането на пазара на ГМО или 
комбинация от тях като продукти или съставка на 
продукти; 
3. дава становища на министъра на околната среда и 
водите и на министъра на земеделието, храните и горите 
по други въпроси от тяхната компетентност, възникнали 
при прилагането на този закон; 
4. участва в разработването на проекти на нормативни 
актове, свързани с биобезопасността. 
(3) Комисията взема решенията си с консенсус. Решенията 
на комисията са публични и са част от информационната 
система по чл. 4, ал. 2. 
Чл. 7. (1) Комисията се състои от 15 хабилитирани учени в 
областта на молекулярната генетика, молекулярната 
биология, екологията и опазването на околната среда, 
съвременните биотехнологии, агрономството, 
животновъдството, биологията и медицината и други 
свързани с тях научни области, представители на БАН и 
други научни организации. 
(2) Министърът на образованието и науката, министърът 
на околната среда и водите и министърът на земеделието, 
храните и горите предлагат за членове на комисията по 
четирима хабилитирани учени, а министърът на 
здравеопазването предлага трима хабилитирани учени. 
(3) Членовете на комисията се назначават със заповед на 
министъра на околната среда и водите за срок 4 години. 
(4) На първото си заседание комисията избира за 
председател един от своите членове. 
(5) В работата на комисията участват без право на глас: 
1. по един представител от: 
а) Министерството на околната среда и водите; 
б) Министерството на земеделието, храните и горите; 
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в) Министерството на здравеопазването; 
г) Министерството на икономиката; 
д) Министерството на транспорта; 
е) Министерството на образованието и науката; 
ж) Комисията за защита на потребителите; 
2. трима представители на неправителствените екологични 
организации, номинирани по утвърдена от тях процедура. 
(6) Представителите по ал. 5 се определят със заповед на 
министъра на околната среда и водите по предложение на 
ръководителите на съответните ведомства и организации 
по ал. 5. 
(7) По решение на членовете на комисията в нейната 
работа могат да участват експерти от списъка на експерти 
по Протокола от Картахена по биологична безопасност към 
Конвенцията за биологично разнообразие. 
 

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ 
СЛУЖИТЕЛ 
 

Чл. 35а. (1) Обучението за професионално и служебно 
развитие на служителите в държавната администрация се 
провежда от Института по публична администрация, който 
е юридическо лице към Министерския съвет със седалище 
в София. 
(4) Изпълнителният директор може да създава съвети като 
експертни консултативни звена за решаване на проблеми 
от неговата компетентност, както и работни групи за 
изпълнение на конкретни задачи. Съветите могат да 
включват представители на държавната администрация, 
на неправителствени организации и на висши училища. 
 

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 

Чл. 7а. За защита интересите на потребителите към 
министъра на енергетиката се създава Обществен съвет 
като консултативно звено за решаване на проблеми от 
специалната компетентност на министъра, определена в 
този закон. 
(2) В състава на Обществения съвет по ал. 1 се включват 
представители на Министерството на енергетиката, 
потребителски сдружения, научни съюзи, синдикални 
организации и юридически лица с нестопанска цел. 
 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673408
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673408
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135475623
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ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ 
 

Чл. 7. (1) Министърът на енергетиката: 
8. осъществява взаимодействие с другите държавни и 
местни органи, както и с юридически лица с нестопанска 
цел по отношение на провеждането на държавната 
политика в областта на енергийната ефективност; 
Чл. 78. (1) Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници" финансира изпълнението на дейностите и 
мерките за повишаване на енергийната ефективност и 
насърчаване на дейностите по производство и 
потребление на енергия от възобновяеми източници с 
изключение на финансираните от държавния бюджет. 
(2) Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници", наричан по-нататък "фонда", е юридическо 
лице със седалище София. 
Чл. 85. (1) Фондът се управлява от управителен съвет, 
който се състои от 11 членове, както следва: 
1. представител на Министерството на енергетиката, 
определен от министъра на енергетиката; 
2. представител на Министерството на икономиката, 
определен от министъра на икономиката; 
3. представител на Министерството на околната среда и 
водите, определен от министъра на околната среда и 
водите; 
4. представител на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, определен от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството; 
5. изпълнителния директор на агенцията; 
6. шестима представители, избрани от общото събрание на 
донорите на фонда, както следва: 
а) представител на неправителствени организации, чиято 
дейност е насочена към намаляване на риска от глобални 
изменения на климата; 
б) трима експерти с висше икономическо образование с 
опит във финансирането на проекти в областта на 
енергетиката; 
в) експерт в областта на енергийната ефективност с висше 
техническо образование; 
г) експерт в областта на възобновяемите източници с 
висше техническо образование. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136500695
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136500695
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ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ 
ИЗТОЧНИЦИ 
 

Чл. 4.  (2) Министърът на енергетиката: 
9. осъществява взаимодействие с органите на 
изпълнителната власт, с браншови организации и 
заинтересовани юридически лица с нестопанска цел по 
отношение на провеждането на държавната политика за 
насърчаване производството и потреблението на 
електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 
охлаждане от възобновяеми източници, производството и 
потреблението на газ от възобновяеми източници, както и 
производството и потреблението на биогорива и енергия 
от възобновяеми източници в транспорта. 
Чл. 7. (1) Държавната политика за насърчаване 
производството и потреблението на електрическа енергия, 
топлинна енергия и енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници, производството и 
потреблението на газ от възобновяеми източници, както и 
производството и потреблението на биогорива и енергия 
от възобновяеми източници в транспорта, се изпълнява от 
изпълнителния директор на АУЕР. 
(2) Изпълнителният директор: 
10. осъществява взаимодействие с органите на 
изпълнителната власт, с браншови организации и 
заинтересовани юридически лица с нестопанска цел при 
изпълнението на дейности и мерки за насърчаване 
производството и потреблението на електрическа енергия, 
топлинна енергия и енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници, производството и 
потреблението на газ от възобновяеми източници, 
производството и потреблението на биогорива и енергия 
от възобновяеми източници в транспорта. 
 

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И 
РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА 
 

Чл. 16. (1) При осъществяване на функциите си 
Министерството на културата се подпомага от обществено-
експертни съвети и комисии, в които участват 
представители на творческите съюзи, на заинтересовани 
ведомства и организации, както и отделни творци и 
експерти. 
(3) Обществено-експертните съвети обсъждат важни и 
актуални въпроси в съответните направления, изразяват 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135728864
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135728864
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135728864
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134664704
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134664704
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мнения и дават препоръки по тях пред ръководството на 
Министерството на културата, разглеждат и правят 
предложения по проекти и нормативни актове. 
Чл. 18. (1) Общините формират и реализират своята 
политика за закрила и развитие на културата, като 
съчетават принципите на националната културна политика 
с местните условия и традиции. 
(3) При осъществяване на функциите си общините се 
подпомагат от обществено-експертни съвети и комисии, в 
които участват представители на творчески съюзи, на 
заинтересовани ведомства и организации, както и отделни 
творци и експерти. 
(5) Обществено-експертните съвети дават мнения и оценки 
за дейността на общинските културни институти, 
регионалните културни институти, за съчетаване на 
принципите на националната културна политика с 
местните условия и традиции, за определени 
произведения на изкуството и културата, които могат да 
увредят душевното здраве на децата и младежите. 
 

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА 
ДЕТЕТО 
 

Чл. 6а. (4) В рамките на своите правомощия: 
1. министърът на труда и социалната политика: 
б) подпомага и насърчава сътрудничеството с 
гражданските организации с цел активното им участие в 
процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на 
политиката по закрила на детето; 
8. кметовете на общини: 
г) подпомагат и насърчават сътрудничеството с 
гражданските организации на местно ниво с цел активното 
им участие в процеса на формулиране, изпълнение и 
мониторинг на политиката по закрила на детето. 
Чл. 18. (1) Към Държавната агенция за закрила на детето се 
създава Национален съвет за закрила на детето с 
консултативни и координационни функции, в който 
участват представители на Министерството на труда и 
социалната политика, Министерството на правосъдието, 
Министерството на външните работи, Министерството на 
образованието и науката, Министерството на 
здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825
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Министерството на финансите, Министерството на 
културата, Министерството на младежта и спорта, 
Агенцията за социално подпомагане, Националната 
комисия за борба с трафика на хора, Националния съвет по 
наркотичните вещества, Националния статистически 
институт, Националния осигурителен институт, 
Централната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните и на Националното сдружение на 
общините в Република България, както и на юридическите 
лица с нестопанска цел, които имат предмет на дейност 
закрила на децата. 
Чл. 20а. (1) Към всяка община се създава Комисия за 
детето с консултативни и координационни функции, в 
която участват представители на общинската 
администрация, областната дирекция на Министерството 
на вътрешните работи, регионалното управление на 
образованието, регионалната здравна инспекция, 
дирекция "Социално подпомагане", местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните, както и на юридическите 
лица с нестопанска цел и други, които осъществяват 
дейности по закрила на детето. 
 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО 
 

Чл. 86а.  (1) Към министъра на здравеопазването се 
създава Обществен съвет по правата на пациента. 
(2) Общественият съвет по правата на пациента включва 
седем представители на представителни организации за 
защита правата на пациентите по смисъла на чл. 86б, един 
представител от организация на хората с увреждане, който 
е член на Националния съвет за интеграция на хората с 
увреждане, един представител на организация за хората с 
увреждане, който е член на Националния съвет за 
интеграция на хората с увреждане, и по един представител 
на Министерството на здравеопазването, на 
Министерството на труда и социалната политика, на НЗОК, 
на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски 
съюз, на Българския фармацевтичен съюз и на Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135489147
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(3) Общественият съвет по правата на пациента е 
консултативен орган със следните функции: 
1. наблюдава и анализира всички дейности, свързани с 
правата на пациента; 
2. изготвя ежегоден доклад по въпросите на правата на 
пациента и го предоставя на министъра на 
здравеопазването; 
3. анализира прилагането на нормативната уредба в 
областта на правата на пациента и изготвя предложения за 
изменението и допълнението и, които предоставя на 
министъра на здравеопазването; 
4. обсъжда и дава становища по проекти на нормативни 
актове, свързани с правата на пациента. 
(4) Организацията и дейността на Обществения съвет по 
правата на пациента се уреждат с правилник, изготвен от 
Обществения съвет по правата на пациента и утвърден от 
министъра на здравеопазването. 
Чл. 86б. (1) Представителни организации за защита 
правата на пациентите са организации, които отговарят на 
следните условия: 
1. да имат за цел защита на правата и интересите на всички 
пациенти без оглед на конкретни заболявания, диагнози и 
страдания; 
2. да са регистрирани като сдружения с нестопанска цел за 
общественополезна дейност по смисъла на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел; 
3. да са национално представени, като имат създадени 
областни структури на територията на цялата страна. 
(2) В управителните органи на сдруженията по ал. 1 не 
могат да участват служители в държавни органи, органи на 
местното самоуправление и местната администрация, 
служители на НЗОК, изпълнители на медицинска помощ, 
членове на управителни и контролни органи на 
производители, вносители и търговци на лекарствени 
продукти, медицински изделия и медицинска апаратура. 
(3) Министерството на здравеопазването и другите 
държавни органи, органите на местното самоуправление и 
местната администрация и НЗОК оказват съдействие на 
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сдруженията за защита правата на пациентите. 
Сдруженията имат право да: 
1. получават информация за проекти на нормативни 
актове, отнасящи се до правата и интересите на 
пациентите; 
2. информират компетентните органи за случаи, в които са 
нарушени правата на пациентите, изискват информация за 
извършените проверки, резултатите от тях и предприетите 
мерки. 
(4) Организациите по ал. 1 могат да участват чрез свои 
представители в работата на консултативни органи, 
комисии и работни групи към органите на Министерството 
на здравеопазването и НЗОК. 
 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА 
ЖИВОТНИТЕ 
 

Чл. 2. Органите на изпълнителната и местната власт 
съвместно с неправителствените организации изготвят и 
прилагат образователни програми за защита на животните 
и за запознаване с отглеждането, развъждането, 
обучението и търгуването на животни в съответствие с 
разпоредбите на този закон. 
Чл. 57. Обществен контрол за прилагането на закона се 
осъществява от упълномощени представители на 
юридически лица, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е 
предвидена дейност за защита на животните. 
 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЯТА 
 

Чл. 8. Комисията за защита на конкуренцията: 
12. взаимодейства с държавните органи, включително с 
органите на изпълнителната власт и органите на местното 
самоуправление, както и с институции и неправителствени 
организации чрез участие в разработването на проекти на 
нормативни актове, изразяване на становища по проекти, 
както и по действащи нормативни и общи 
административни актове, обмен на информация и други 
форми на сътрудничество. 
 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА 
РАСТЕНИЯТА 
 

Чл. 13. (1) Българската агенция по безопасност на храните 
създава, поддържа и съхранява национална база данни за 
появата, разпространението, плътността, развитието и 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135579104
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135579104
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136270173
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136270173


                          

 
 

 
 

 
 

                                                         АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО                     ОБЩИНА 
                                                            СЪТРУДНИЧЕСТВО И                      МАДЖАРОВО 
                                                                     РАЗВИТИЕ 

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                                                                                          
 

степента на нападение от икономически важни вредители 
по земеделските култури при условия и по ред, 
определени в наредбата по чл. 9, ал. 1. 
(2) Българската агенция по безопасност на храните издава 
периодични бюлетини и други материали за оповестяване 
на появата, разпространението и развитието на 
икономически важни вредители по земеделските култури 
и средствата за борба с тях. 
(3) При осъществяване на дейностите по ал. 1 и 2 БАБХ 
взаимодейства със земеделски стопани, агрономи, 
консултанти, браншови и други неправителствени 
организации в областта на растителната защита. 
 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ 
ДОМАШНО НАСИЛИЕ  
 

Чл. 6. (1) Държавата създава условия за изпълнението на 
програми за превенция и защита от домашно насилие и 
програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица. 
(2) Органите на изпълнителната власт извършват подбор и 
обучение на лицата, натоварени със защитата по този 
закон. 
(3) Органите на изпълнителната власт, доставчиците на 
социални услуги, лицензирани по реда на Закона за 
социалните услуги, и юридическите лица, регистрирани по 
реда на Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, работят за защита 
на лицата, пострадали от домашно насилие. 
(4) Лицата по ал. 3 разработват, организират изпълнението 
и изпълняват програмите по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6. 
(5) Всяка година до 31 март Министерският съвет приема 
Национална програма за превенция и защита от домашно 
насилие. 
(7) Ежегодно със закона за държавния бюджет на 
Република България за съответната година по бюджета на 
Министерството на правосъдието се определят средства за 
финансиране на проекти на юридически лица с 
нестопанска цел, които отговарят на изискванията на ал. 3 
и при условие, че те осъществяват дейности по този закон, 
за разработване и изпълнение на: 
1. програми за превенция и защита от домашно насилие, 
които се отнасят до: 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501151
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501151
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а) подготовка и одобряване на програми в учебни 
заведения; 
б) програми за работа с органите на съдебната власт и с 
органите на Министерството на вътрешните работи; 
в) мониторинг на прилагането на закона; 
г) провеждане на семинари и конференции; 
д) издания и публикации; 
2. програми за предоставяне на помощ на лица, 
пострадали от домашно насилие, които включват: 
а) социално, психологическо и правно консултиране и 
помощ от специалисти; 
б) насочване към други необходими специалисти и 
интердисциплинарни консултации, както и към социални 
услуги за лица, пострадали от домашно насилие; 
3. обучение на лицата, които извършват защитата по 
закона; 
4. специализирани програми, посещавани от лица, които 
са извършили домашно насилие, и които включват 
социални и психологически консултации. 
 

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ 
НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА 
И ПРЕКУРСОРИТЕ 
 

Чл. 10. (1) Създава се Национален съвет по наркотичните 
вещества към Министерския съвет като орган за 
провеждане на националната политика срещу 
злоупотребата с наркотични вещества, както и за борба с 
наркотрафика. 
(5) В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в 
заседанията на съвета участват и представители на 
юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения, 
регистрирани по Закона за лечебните заведения и други 
организации. 
 

ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО 
 

Чл. 17. (1) Кметовете на общини организират и 
координират осъществяването на политиката по опазване 
на културното наследство на територията на съответната 
община, като: 
2. създават обществен съвет за закрила на културното 
наследство като съвещателен орган към общината. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134654469
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134654469
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134654469
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135623662
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135623662
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3. изпълняват правомощията на концедент при възлагане 
на концесии за недвижими културни ценности - общинска 
собственост. 
(2) Общинските съвети: 
1. приемат стратегия за опазване на културното наследство 
на територията на съответната община в съответствие с 
националната стратегия по чл. 12, ал. 2; 
2. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) 
3. създават общински фонд "Култура" при условията и по 
реда на Закона за закрила и развитие на културата; 
4. приемат правилници за устройството и дейността на 
общинските музеи, след съгласуване с министъра на 
културата; 
5. осигуряват финансиране чрез целеви средства в 
общинския бюджет на дейностите по ал. 1, т. 1. 
 

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ 
РАСТЕНИЯ 
 

Чл. 43. (3) За подпомагане дейността на министъра на 
околната среда и водите се създава Консултативно-
експертен съвет за лечебните растения. 
(4) Консултативно-експертният съвет изпълнява функциите 
на държавно-обществен орган в областта на лечебните 
растения и включва представители на Министерството на 
околната среда и водите, Министерството на земеделието, 
храните и горите, Министерството на здравеопазването, 
Изпълнителната агенция по горите, Българската академия 
на науките, неправителствени организации, Националното 
сдружение на общините, браншови и научни организации 
и др. 
 

ЗАКОН ЗА ЛОВА И 
ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 
 

Чл. 16. Изпълнителният директор на Изпълнителната 
агенция по горите със заповед създава съвети по лова към 
регионалните дирекции по горите за обсъждане на 
проблеми по лова и опазване на дивеча. 
(3) Председател на съвета по лова по ал. 2 е директорът на 
регионалната дирекция по горите и членове - 
представители на областната администрация, областната 
дирекция на Министерството на вътрешните работи, 
районната инспекция по опазване на околната среда и 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134916096
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134916096
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134941184
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134941184
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водите, ловните сдружения и на други заинтересувани 
организации. 
 

ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И 
СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Чл. 5. (1) Министерският съвет одобрява национална 
стратегия за насърчаване на малките и средните 
предприятия. 
(2) Министърът на икономиката: 
2. координира провеждането на държавната политика при 
взаимодействие с държавните органи, органите на 
местното самоуправление, юридическите лица с 
нестопанска цел, сдруженията, подпомагащи малките и 
средните предприятия, и браншовите камари и съюзи; 
Чл. 11. (1) За осъществяване на сътрудничеството в областта 
на насърчаване на малките и средните предприятия се 
създава Консултативен съвет за насърчаване на малките и 
средните предприятия към министъра на икономиката, 
наричан по-нататък "консултативния съвет". 
(2) Консултативният съвет е съвещателен орган, в който 
участват представители на министерства, на Националното 
сдружение на общините в Република България, на 
юридически лица с нестопанска цел, на сдружения, 
подпомагащи малки и средни предприятия, на браншови 
камари и съюзи, на Българската банка за развитие, както и 
учени - специалисти по проблемите на икономическата 
политика. 
Чл. 12. (1) Консултативният съвет: 
4. осигурява обществен достъп до информация за 
законодателни инициативи и участие на предприемачите и 
техните сдружения в обсъждането на законови и 
подзаконови нормативни актове. 
 

ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА 
 

Чл. 10. (1) При провеждане на държавната политика за 
младежта министърът на младежта и спорта се подпомага 
от Националния консултативен съвет за младежта. 
(2) Националният консултативен съвет за младежта: 
1. дава становища по проекти на нормативни актове и 
стратегически документи, които се отнасят до политиката 
за младежта; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134682112
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134682112
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135786802
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2. предлага мерки за постигане целите на държавната 
политика за младежта; 
3. обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на 
политиката за младежта. 
(3) В състава на Националния консултативен съвет за 
младежта се включват: 
1. заместник-министър на младежта и спорта, заместник-
министър на икономиката, заместник-министър на 
туризма, заместник-министър на труда и социалната 
политика, заместник-министър на здравеопазването, 
заместник-министър на културата, заместник-министър на 
вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, 
заместник-министър на регионалното развитие и 
благоустройството, заместник-министър на финансите, 
заместник-министър на образованието и науката, 
заместник-председател на Държавната агенция за закрила 
на детето; 
2. представител на Националното сдружение на общините 
в Република България; 
3. представител на Националното представителство на 
студентските съвети; 
4. по един представител от всяка национално 
представителна младежка организация. 
Чл. 13. Областните управители осигуряват провеждането 
на държавната политиката за младежта на територията на 
съответната област, като: 
1. работят в тясно сътрудничество с Министерството на 
младежта и спорта и с младежките организации, 
регистрирани на територията на съответната област, когато 
се разглеждат въпроси, свързани с младежката политика; 
2. анализират състоянието на младежта в областта и 
формулират приоритетите и специфичните цели и мерки 
за развитие на регионалната политика за младежта. 
Чл. 15. (1) Кметовете на общини отговарят за 
провеждането на общинската политика за младежта в 
съответствие с държавната политика за младежта.  
(2) Кметовете на общини работят в тясно сътрудничество с 
Министерството на младежта и спорта, с областните 
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управители и с младежките организации, когато се 
разглеждат въпроси, свързани с политиката за младежта. 
(3) Кметовете на общини анализират състоянието на 
младежта в общината и изготвят проект на общинския 
годишен план за младежта. 
 

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ЗАЕТОСТТА 
 

Чл. 3. (1) Държавата осъществява политиката по заетостта 
в сътрудничество и след консултации с представителните 
на национално равнище организации на работодателите и 
на работниците и служителите и с представители и на 
други юридически лица с нестопанска цел. 
Чл. 8. (1) Създава се Национален съвет за насърчаване на 
заетостта към министъра на труда и социалната политика 
като постояннодействащ орган за сътрудничество и 
консултации при разработване на политиката по заетостта. 
(2) Националният съвет за насърчаване на заетостта се 
състои от равен брой представители на: 
1. държавните институции, определени от Министерския 
съвет; 
2. представителните организации на работодателите на 
национално равнище; 
3. представителните организации на работниците и 
служителите на национално равнище. 
(3) По решение на Националния съвет за насърчаване на 
заетостта за участие в заседанията му могат да се канят 
представители и на други юридически лица с нестопанска 
цел. 
Чл. 9. (1) Държавната политика по заетостта и обучението 
на възрастни по региони се осъществява от областните 
администрации, органите на местно самоуправление 
съвместно с териториалните поделения на Агенцията по 
заетостта, териториалните поделения на министерства, 
организации и социалните партньори. 
 (5) В Комисията по заетост при областния съвет за 
развитие се включват представители на: 
1. областната администрация и на общините на 
територията на областта; 
2. териториалните поделения на Агенцията по заетостта; 
3. министерствата и други държавни институции; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/-12262909
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/-12262909
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4. областните структури на представителните организации 
на работодателите и представителните организации на 
работниците и служителите; 
5. отраслови и браншови организации; 
6. юридически лица с нестопанска цел в региона, чиято 
дейност е свързана със заетостта и обучението на 
възрастни; 
7. (регионалните дирекции за социално подпомагане; 
8. други териториални структури. 
Чл. 12. (1) Към поделенията на Агенцията по заетостта се 
създава Съвет за сътрудничество, който осъществява 
пряко наблюдение и контрол върху провежданата 
политика по заетостта. 
(2) Съветът за сътрудничество се състои от 9 членове - по 
един представител на поделението на Агенцията по 
заетостта, на териториалната структура на Министерството 
на образованието и науката и на общината и по трима 
представители на организациите на работниците и 
служителите и на работодателите, признати за 
представителни. 
(3) По решение на Съвета за сътрудничество за участие в 
заседанията му могат да се канят и представители на други 
юридически лица с нестопанска цел. 
Чл. 31. (1) Министерският съвет, Министерството на труда 
и социалната политика и Агенцията по заетостта, отделни 
министерства и други държавни институции или областни 
администрации и социалните партньори, както и 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда 
на глава трета от Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, съвместно със социалните партньори 
могат да разработват и предлагат за финансиране и 
реализиране програми за увеличаване на заетостта, 
свързани с приоритетите на национални стратегически 
документи за развитие и Националния план за действие по 
заетостта, както и програми за заетост, професионално 
обучение и обучение по ключови компетентности на групи 
в неравностойно положение на пазара на труда. 
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ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИИТЕ  
 

Чл. 10. (1) Министърът на икономиката осигурява 
провеждането на държавната политика в областта на 
инвестициите във взаимодействие с органите на 
изпълнителната власт. 
(2) Министърът на икономиката: 
1. разработва стратегия за насърчаване на инвестициите в 
страната в сътрудничество с органите на изпълнителната 
власт и заинтересовани неправителствени организации, 
която се приема от Министерския съвет; 
2. изготвя и прилага програми и мерки за насърчаване на 
инвестициите в сътрудничество с органите на 
изпълнителната власт и заинтересовани неправителствени 
организации; 
Чл. 22ж. По предложение на Министерството на 
икономиката Министерският съвет може да създаде 
междуведомствена работна група за осигуряване на 
институционална подкрепа на приоритетен инвестиционен 
проект, в която могат да участват представители на 
заинтересованите органи на централната и териториалната 
изпълнителна власт, на академичната общност и 
неправителствени организации. 
 

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
БИБЛИОТЕКИ 
 

Чл. 47. (1) Към министъра на културата се създава 
Национален съвет по библиотечно дело като експертно-
консултативен орган. В състава на съвета участват 
представители на обществените библиотеки, на 
Националната библиотека, на Съюза на народните 
читалища, на Министерството на културата, на 
Министерството на образованието и науката, на 
Министерството на финансите, на Националното 
сдружение на общините в Република България и на 
професионалните сдружения, осъществяващи дейност в 
областта на библиотечното дело. 
 

ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ 
ИЗМЕНЕНИЕТО НА 
КЛИМАТА 
 
 

Чл. 3. (1) Държавната политика по ограничаване 
изменението на климата се определя от Народното 
събрание чрез този закон и се осъществява от 
Министерския съвет чрез подзаконовите нормативни 
актове по чл. 5 и плановете и стратегиите по чл. 8 и 9. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134164480
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134164480
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135636021
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135636021
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136124027
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136124027
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136124027
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 (2) Министърът на околната среда и водите е 
компетентният орган по цялостното провеждане на 
държавната политика по ограничаване изменението на 
климата. 
(4) За подпомагане на дейността по ал. 2 се създава 
Национален експертен съвет по изменение на климата 
като консултативен орган към министъра на околната 
среда и водите, в който се включват представители на 
Министерството на околната среда и водите, 
Министерството на земеделието, храните и горите, 
Министерството на енергетиката, Министерството на 
икономиката, Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, 
Министерството на финансите, Министерството на 
вътрешните работи, Министерството на външните работи, 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, Министерството на здравеопазването, 
Министерството на образованието и науката, 
Министерството на труда и социалната политика, 
Държавна агенция "Национална сигурност", 
Изпълнителната агенция по околна среда, Българската 
академия на науките, Националното сдружение на 
общините и юридически лица с нестопанска цел, чиято 
дейност има пряко отношение към ограничаване 
изменението на климата. 
 

ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ПАРТИИ 
 

Чл. 2. (1) Политическите партии са доброволни 
сдружения на граждани с избирателни права съгласно 
българското законодателство. 
(2) Политическите партии съдействат за формиране и 
изразяване на политическата воля на гражданите чрез 
избори или по други демократични начини. 
(3) Политическите партии използват демократични 
средства и методи за постигане на политическите си цели. 
Чл. 10. (1) Политическа партия се учредява по инициатива 
на най-малко 50 граждани с избирателни права съгласно 
българското законодателство, които образуват 
инициативен комитет. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501352
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501352
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(2) Инициативният комитет приема учредителна 
декларация в писмена форма. 
(3) В учредителната декларация по ал. 2 се определят 
основните принципи и цели на политическата партия. 
(4) Инициативният комитет публикува най-малко в един 
национален ежедневник учредителната декларация и 
открива подписка за набиране на членове-учредители. 
Чл. 11. (1) Всеки гражданин с избирателни права съгласно 
българското законодателство може да се присъедини към 
подписката чрез саморъчно попълнена и подписана 
декларация за индивидуално членство по образец, 
утвърден от инициативния комитет, до провеждането на 
учредителното събрание. 
(2) С декларацията по ал. 1 гражданинът изразява личната 
си воля за членство в политическата партия и декларира, 
че приема основните принципи и цели на политическата 
партия от учредителната декларация и че не членува в 
друга политическа партия. 
(3) Декларация по ал. 1 подписват и членовете на 
инициативния комитет. 
 

ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО И 
ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 
2021 Г.                          

Чл. 7. (1) Централната комисия по преброяването е 
временен орган, който се състои от председател, 
заместник-председател, секретар и не повече от 20 
членове. 
(2) В състава на ЦКП влизат представители на: 
1. Националния статистически институт; 
2. държавни органи и ведомства, които създават и 
поддържат регистри или бази данни, съдържащи 
информация за обектите на преброяването; 
3. Националното сдружение на общините в Република 
България (НСОРБ), неправителствени организации, 
средствата за масово осведомяване и академичната 
общност. 
Чл. 9. (1) Във всяка административна област се създава 
временна областна преброителна комисия в състав - 
председател, секретар и не повече от 7 членове. 
(2) В състава на областната преброителна комисия влизат 
представители на: 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191635
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191635
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191635
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191635
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191635
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1. областната администрация; 
2. общините в областта; 
3. териториалното статистическо бюро (ТСБ); 
4. териториалните звена на централната администрация. 
(3) По преценка на областния управител в състава на 
комисията могат да бъдат включени представители на 
неправителствени организации и на средствата за масово 
осведомяване. 
 

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО 
И УЧИЛИЩНО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Чл. 3. (1) Образованието като процес включва обучение, 
възпитание и социализация. 
(2) Образованието е национален приоритет и се реализира 
в съответствие със следните принципи: 
1. единна държавна образователна политика за 
осигуряване правото на предучилищно и училищно 
образование; 
2. ориентираност към интереса и към мотивацията на 
детето и на ученика, към възрастовите и социалните 
промени в живота му, както и към способността му да 
прилага усвоените компетентности на практика; 
3. равен достъп до качествено образование и 
приобщаване на всяко дете и на всеки ученик; 
4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при 
провеждане на предучилищното и училищното 
образование; 
5. запазване и развитие на българската образователна 
традиция; 
6. хуманизъм и толерантност; 
7. съхраняване на културното многообразие и 
приобщаване чрез българския език; 
8. иновативност и ефективност в педагогическите практики 
и в организацията на образователния процес въз основа на 
научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от 
иновациите; 
9. прозрачност на управлението и предвидимост на 
развитието на предучилищното и училищното 
образование; 
10. автономия за провеждане на образователни политики, 
самоуправление и децентрализация; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509
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11. ангажираност на държавата, общините и юридическите 
лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и 
други заинтересовани страни и диалог между тях по 
въпросите на образованието. 
Чл. 196. (1) Областният управител организира 
разработването на областна стратегия за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците въз основа на 
анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на 
територията на областта. Стратегията включва и описание 
на предизвикателствата, стратегическите цели и 
необходимите дейности в областта на подкрепата. 
(2) При разработването на стратегията областният 
управител осигурява участието на представители на всяка 
община на територията на областта, на регионалното 
управление на образованието, на регионалния център за 
подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на 
регионалната здравна инспекция, на юридически лица с 
нестопанска цел, работещи в областта на приобщаващото 
образование, и на други заинтересовани органи, лица и 
организации, имащи отношение към развитието на 
подкрепата за личностно развитие. 
Чл. 267. (1) Общественият съвет се свиква на заседание 
най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда 
заседание в началото на учебната година. 
(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения 
съвет на училищата участват поне трима представители на 
ученическото самоуправление. 
(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения 
съвет на училищата и детските градини участва и 
представител на настоятелството. 
(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат 
канени и служители на институцията, на регионалното 
управление на образованието, експерти, на 
работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с 
нестопанска цел и други заинтересовани лица. 
Чл. 306. (1) Настоятелствата са независими доброволни 
сдружения за подпомагане дейността на образователната 
институция. 



                          

 
 

 
 

 
 

                                                         АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО                     ОБЩИНА 
                                                            СЪТРУДНИЧЕСТВО И                      МАДЖАРОВО 
                                                                     РАЗВИТИЕ 

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                                                                                          
 

(2) Към всяко училище, детска градина или център за 
подкрепа за личностно развитие може да се създава само 
едно настоятелство. 
(3) Настоятелство може да се създава и към група детски 
градини, училища и центровете за подкрепа за личностно 
развитие в населеното място, към които няма създадено 
настоятелство по ал. 2. 
(4) Настоятелствата се създават като юридически лица с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 
дейност и организират дейността си при условията и по 
реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 
в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или 
на учредителния си акт. 
 

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ФИНАНСИ 
 

Чл. 84. (1) Кметът на общината разработва проекта за 
общинския бюджет по показателите по чл. 45, ал. 1 със 
съдействието на кметовете на кметства и кметовете на 
райони на базата на: 
1. одобрената от Министерския съвет средносрочна 
бюджетна прогноза, включително размера на основните 
бюджетни взаимоотношения на бюджетите на общините с 
централния бюджет, както и одобрената бюджетна 
прогноза по чл. 83, ал. 2; 
2. указанията по чл. 67, ал. 6 и чл. 82, ал. 4; 
3. разделението на дейностите и определените натурални 
и стойностни показатели за делегираните от държавата 
дейности съобразно съответните специални закони; 
4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила 
съдебни решения; 
5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за 
разходи и за поемане на ангажименти за разходи; 
6. задълженията по финансиране на общинския дълг и 
намеренията за поемане на нов общински дълг, както и 
максималния размер на общинския дълг и на общинските 
гаранции към края на бюджетната година; 
7. задълженията по национални и регионални програми и 
проекти; 
8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на 
касова и начислена основа; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135837967
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135837967
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9. други оценки и прогнози. 
(2) (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) 
(3) Проектът на бюджета се придружава от разчети по 
показатели по единната бюджетна класификация, 
определени с указанията по чл. 67, ал. 6, от индикативен 
годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3. 
(4) Кметът на общината внася в общинския съвет 
окончателния проект на бюджета на общината, 
индикативния годишен разчет за сметките за средства от 
Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 в срок до 20 
работни дни от обнародването на закона за държавния 
бюджет за съответната година. 
(5) Кметът на община в процедура по финансово 
оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за 
съгласуване от министъра на финансите. 
(6) В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината 
представя проекта на бюджет за публично обсъждане от 
местната общност, като оповестява датата на обсъждането 
най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на 
общината и в местните средства за масово осведомяване. 
Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от 
общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя 
протокол, който се внася в общинския съвет заедно с 
окончателния проект на бюджета. 
Чл. 130а. (1) Общини с финансови затруднения са общини, 
за които са налице три или повече от следните условия: 
1. не се спазват фискалните правила по чл. 32, ал. 1 и 2; 
2. наличните към края на годината задължения за разходи 
по бюджета на общината надвишават 15 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните 4 години; 
3. наличните към края на годината поети ангажименти за 
разходи по бюджета на общината надвишават 50 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните 4 години; 
4. наличните към края на годината просрочени 
задължения по бюджета на общината надвишават 5 на сто 
от отчетените за последната година разходи на общината; 
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5. бюджетното салдо по бюджета на общината през 
последните три години е отрицателна величина за всяка 
една от трите години; 
6. осредненото равнище на събираемост за данъка върху 
недвижимите имоти и данъка върху превозните средства е 
под осреднената събираемост на двата данъка за всички 
общини, отчетена за последната година. 
Чл. 130д. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на 
общината извършва оценка за наличие на условията по чл. 
130а, ал. 1 към края на предходната година. 
(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице 
три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1, кметът на 
общината в 7-дневен срок уведомява общинския съвет, че 
общината се намира във финансово затруднение, и 
предлага на общинския съвет да бъде открита процедура 
за финансово оздравяване. 
(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският 
съвет с решение, прието с мнозинство повече от 
половината от общия брой на общинските съветници: 
1. открива процедурата за финансово оздравяване; 
2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да 
проведе публично обсъждане на плана с местната 
общност; 
3. определя срок за изготвянето на плана, който не може 
да бъде по-дълъг от един месец, и определя ред и срок за 
провеждане на публичното обсъждане, който не може да 
бъде по-кратък от 14 дни. 
(4) В 20-дневен срок от провеждане на публичното 
обсъждане общинският съвет с решение определя срока 
на процедурата по финансово оздравяване и приема 
плана за финансово оздравяване. 
 

ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Чл. 11. (1) Агенцията за публичните предприятия и контрол 
изпълнява функциите на звено, което осъществява 
координацията на държавната политика по отношение на 
публичните предприятия, наблюдава и докладва на 
Министерския съвет за нейното изпълнение. 
Чл. 12. Агенцията за публичните предприятия и контрол 
осъществява функциите по чл. 11, ал. 1, като: 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137196641
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137196641
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1. разработва политиката за участието на държавата в 
публичните предприятия; 
2. извършва мониторинг на изпълнението на политиката за 
участието на държавата в публичните предприятия и 
изготвя актуализация на политиката; 
3. подпомага органите, упражняващи правата на 
държавата, при определяне на общите стратегически цели 
на предприятията и ключовите показатели за изпълнение 
на финансови и нефинансови цели в бизнес програмите на 
предприятията; 
4. извършва мониторинг на дейността на публичните 
предприятия и изготвя обобщен доклад за предходната 
година във формат и обхват, определени в закона; 
5. осъществява сътрудничество с други държавни 
администрации, неправителствени и международни 
институции по въпроси, свързани с ръководенето на 
публичните предприятия. 
 
Преходни и Заключителни разпоредби 
8. Член 22б се изменя така: 
"Чл. 22б. (1) Агенцията организира и осъществява процеса 
на приватизация, осъществява следприватизационен 
контрол по договори за приватизация, сключени от 
оправомощени държавни органи в случаите, предвидени в 
този закон, извършва дейности по чл. 42 от Закона за 
концесиите и осъществява координацията на държавната 
политика по отношение на публичните предприятия 
съгласно Закона за публичните предприятия. 
(2) При осъществяване на функциите си по ал. 1 Агенцията: 
19. осъществява сътрудничество с други държавни 
администрации, неправителствени и международни 
институции по въпроси, свързани с ръководенето на 
публичните предприятия. 
 

ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО 
 

Чл. 5. (1) При провеждане на държавната политика в 
областта на пчеларството министърът на земеделието, 
храните и горите се подпомага от национален браншови 
пчеларски съюз. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135468444
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(2) Националният браншови пчеларски съюз е юридическо 
лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел. 
(3) Национален браншови пчеларски съюз е този, който 
има структури във всички области и в повече от 50 на сто 
от общините в страната. 
(4) Националният браншови пчеларски съюз обединява и 
представлява пчеларите, преработвателите и търговците 
на пчелни продукти, производители на пчеларски 
инвентар и лекарствени средства, научни работници и 
други лица, свързани с пчеларството, и има за цел да 
подпомага и защитава общите и индивидуалните интереси 
на своите членове и да съдейства на държавните органи 
при провеждане на политиката в областта на пчеларството. 
Чл. 6. Националният браншови пчеларски съюз: 
1. участва в изготвянето и изпълнението на Националната 
програма за развитие и насърчаване на пчеларството; 
2. изготвя годишен доклад за състоянието на пчеларството 
и го представя на министъра на земеделието, храните и 
горите; 
3. участва в разработването на проекти за нормативни 
актове, стандарти и стандартни методи за анализ, 
свързани с пчеларството и пчелните продукти; 
4. предлага на министъра на земеделието, храните и 
горите начини за разпределяне на средства за развитие и 
подпомагане на пчеларството; 
5. участва в разработването на програми с Министерството 
на околната среда и водите във връзка с поддържането на 
екологичното равновесие в природата, свързани с 
пчелоопрашването; 
6. създава и поддържа база данни за производителите и 
търговците на пчели, пчелен мед и други пчелни продукти; 
организира и координира дейността по 
пчелоопрашването; 
7. участва в обсъждане на устройствени проекти и 
технологични планове за залесяване на подходящи 
медоносни растения на общински, държавни и частни 
терени; 
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8. организира ежегоден конкурс за образцов пчелин на 
общинско, областно и национално равнище; 
9. участва в организиране и провеждане на курсове за 
квалификация и обучение в областта на пчеларството 
съвместно с Националната служба за съвети в 
земеделието, Селскостопанската академия, Българската 
агенция по безопасност на храните, Изпълнителната 
агенция по селекция и репродукция в животновъдството и 
други заинтересовани; 
10. съдейства за организиране на биологично 
производство на пчелни продукти; 
11. изпълнява и други функции, възложени със закон. 
Чл. 26. Националният браншови пчеларски съюз 
подпомага извършването на контрол върху качеството на 
предлаганите на вътрешния пазар пчелни продукти и 
информира министъра на земеделието, храните и горите 
за констатирани нарушения. 
 

ЗАКОН ЗА 
РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА 
ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ 
 

Чл. 6. (1) Към Министерския съвет се създава Национален 
съвет по равнопоставеността на жените и мъжете, който е 
орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и 
координация между централните и териториалните органи 
на изпълнителната власт и структурите на гражданското 
общество. 
(2) Националният съвет се състои от представители на: 
1. министерства, държавни и изпълнителни агенции и 
други органи, създадени със закон; 
2. представителните организации на работниците и 
служителите на национално равнище; 
3. представителните организации на работодателите на 
национално равнище; 
4. Националното сдружение на общините в Република 
България; 
5. юридически лица с нестопанска цел, чийто предмет на 
дейност е в съответствие с приоритетите на държавната 
политика по равнопоставеност на жените и мъжете, 
определени при условията, критериите и по реда, 
регламентирани в правилник за устройството, 
организацията и дейността на Националния съвет по 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803101
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803101
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803101
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равнопоставеността на жените и мъжете към 
Министерския съвет. 
(3) Председател на Националния съвет по 
равнопоставеността на жените и мъжете е министърът на 
труда и социалната политика. 
(4) Организационното и техническото обслужване на 
дейността на Националния съвет по равнопоставеността на 
жените и мъжете се осигурява от Министерството на труда 
и социалната политика. 
(5) Националният съвет по равнопоставеност на жените и 
мъжете: 
1. предоставя становища по проекти на стратегически 
документи и нормативни актове, които съдържат 
разпоредби, свързани с равнопоставеността на жените и 
мъжете, преди внасянето им в Министерския съвет; 
2. участва в разработването на Националната стратегия за 
равнопоставеност на жените и мъжете; 
3. предлага мерки за насърчаване на държавната политика 
за равнопоставеност на жените и мъжете; 
4. участва в разработването на количествени и качествени 
показатели, необходими за системата за наблюдение 
по чл. 7, т. 4. 
(6) Министерският съвет приема правилник за 
устройството, организацията и дейността на Националния 
съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към 
Министерския съвет. 
Чл. 10. Държавната политика по равнопоставеност на 
жените и мъжете по области и общини се осъществява от 
областните управители и от органите на местното 
самоуправление съвместно с териториалните звена на 
министерствата, държавните и изпълнителните агенции и 
другите органи, създадени със закон, представителните 
организации на работниците и служителите и на 
работодателите, неправителствените организации, 
работещи по проблемите на равнопоставеността на 
жените и мъжете, както и други организации. 
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ЗАКОН ЗА РАДИОТО И 
ТЕЛЕВИЗИЯТА 
 

Чл. 32. (1) Съветът за електронни медии: 
17. съвместно с други органи представлява Република 
България в междудържавни и междуправителствени 
организации по въпроси, отнасящи се до електронните 
медии, и осъществява координиращи функции между 
държавните ведомства и неправителствени организации с 
оглед формулирането на обща политика по отношение на 
електронните медии; 
Чл. 36. При вземане на решенията си членовете на Съвета 
за електронни медии се ръководят от принципите на: 
1. колегиалност; 
2. публичност и прозрачност; 
3. независимост при обсъжданията и вземането на 
решения; 
4. сътрудничество с държавните органи, доставчиците на 
медийни услуги и неправителствените организации с 
дейност в областта на медийните услуги или защитата на 
авторското право и сродните му права; 
5. защита на интересите на зрителите и слушателите. 
 

ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ 
 

Чл. 18.  (1) В регионите за планиране от ниво 2 се създават 

регионални съвети за развитие. 

(2) Регионалният съвет за развитие координира 

провеждането на държавната политика за регионално 

развитие в съответния регион за планиране от ниво 2. 

(3) Регионалният съвет за развитие се състои от 

председател, заместник-председател и членове и се 

подпомага от експертен състав. 

(4) Членове на регионалния съвет за развитие са: 

1. областните управители на областите от съответния 

регион за планиране от ниво 2; 

2. кметове на общини и/или председатели на общински 

съвети от съответния регион за планиране от ниво 2. 

(5) Представителите на общините в регионалния съвет за 

развитие се определят от представителите на общините, 

членове на съответния областен съвет за развитие, по ред, 

определен в правилника за прилагане на закона. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134447616
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134447616
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135589285
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135589285
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(6) Броят на представителите на общините в регионалния 

съвет за развитие се определя, както следва: 

1. за областите с население до 200 000 души - двама 

представители; 

2. за областите с население от 200 001 до 300 000 души - 

трима представители; 

3. за областите с население от 300 001 до 400 000 души - 

четирима представители; 

4. за областите с население от 400 001 до 500 000 души - 

петима представители; 

5. за областите с население над 500 000 души - шестима 

представители. 

(7) Председателят на регионалния съвет за развитие: 

1. ръководи заседанията на регионалния съвет за развитие; 

2. осигурява прозрачност на работата по изпълнение на 

функциите на регионалния съвет за развитие; 

3. осигурява условията за провеждане на заседанията на 

регионалния съвет за развитие, като спазва принципа за 

безпристрастност при осъществяване на процеса на 

вземане на решения от членовете на регионалния съвет за 

развитие. 

(8) Председателят на регионалния съвет за развитие се 

определя при условия и по ред, определени в правилника 

за прилагане на закона. По решение на регионалния съвет 

за развитие за председател на съвета може да бъде избран 

член на съвета или лице, което не е член на съвета. Когато 

председател на съвета е лице извън състава по ал. 4, той 

няма право на глас при приемането на решения от 

регионалния съвет за развитие. 

(12) В изпълнение на функциите си председателят се 

подпомага от териториалното звено на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за 

стратегическо и пространствено планиране и координация 

на регионалното развитие в съответния регион за 

планиране от ниво 2. Експертният състав на регионалния 

съвет за развитие се състои от три отделни звена със 
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специфични функции: звено за медиации, звено за 

публични консултации и звено за предварителен подбор. 

(13) В заседанията на регионалния съвет за развитие с право 

на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели 

участват: 

1. представител на дирекция "Централно координационно 

звено" в администрацията на Министерския съвет; 

2. представител на Изпълнителна агенция "Одит на 

средствата от Европейския съюз" към Министерството на 

финансите; 

3. по един представител от всяко министерство; 

4. представител на Националния статистически институт; 

5. представител на Българската академия на науките; 

6. представител на Националното сдружение на общините 

в Република България; 

7. представители на национално представените 

организации на работодателите, които имат свои членове 

на територията на съответния регион за планиране от ниво 

2; 

8. представители на национално представените 

организации на работниците и служителите; 

9. представители на висшите училища в съответния регион 

за планиране от ниво 2; 

10. представители на икономическия сектор в съответния 

регион за планиране от ниво 2; 

11. представители на юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващи дейност в обществена полза на територията 

на съответния регион за планиране от ниво 2. 

Чл. 22. (1) В областите се създават областни съвети за 

развитие. 

(2) Председател на областния съвет за развитие е 

областният управител, а постоянни членове са кметовете на 

общините в областта, по един представител на общинския 

съвет на всяка община, делегирани представители на 

областните структури на представителните организации на 
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работодателите и на работниците и служителите на 

национално равнище. 

(3) Като членове на съвета с право на глас при обсъждане на 

въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност, участват и 

ръководителите на териториалните звена на централната 

изпълнителна власт на територията на областта. 

(4) Председателят на областния съвет за развитие кани на 

заседанията на съвета да присъстват с право на 

съвещателен глас физически лица и представители на 

юридически лица и на граждански организации, които имат 

отношение към развитието на областта. 

 

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ 
УСЛУГИ 
 

Чл. 23. Държавната политика в областта на социалните 
услуги се планира, разработва и провежда в 
сътрудничество с държавните органи, областните 
администрации, органите на местното самоуправление, 
социалните партньори, доставчиците на социални услуги, 
юридическите лица с нестопанска цел за 
общественополезна дейност, висши училища, 
професионални организации на специалисти, 
предоставящи социални услуги, международни 
организации и лицата, ползващи социални услуги. 
Чл. 26. Общинската политика в областта на социалните 
услуги се осъществява в сътрудничество със: 
1. органите на местното самоуправление на другите 
общини в областта; 
2. областната администрация; 
3. териториални структури на Министерството на труда и 
социалната политика, Министерството на 
здравеопазването, Министерството на образованието и 
науката, Министерството на вътрешните работи и други 
държавни органи; 
4. частни доставчици на социални услуги на територията на 
общината и областта; 
5. юридически лица с нестопанска цел за 
общественополезна дейност; 
6. лицата, ползващи социални услуги; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914
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7. висши училища, обучаващи социални работници на 

територията на общината и областта. 

 

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ 
 

Чл. 4. (1) Министерският съвет определя държавната 
политика в областта на социалното подпомагане. 
(2) Министърът на труда и социалната политика 
разработва, координира и провежда държавната политика 
в областта на социалното подпомагане. 
(3) Държавната политика в областта на социалното 
подпомагане се осъществява в сътрудничество с 
държавните органи, областните администрации, органите 
на местното самоуправление и юридическите лица с 
нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена 
полза, които създават условия и съдействат за 
реализирането на програми и проекти в тази област. 
 

ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА 
ПАЛАТА 
 

Чл. 8. (1) При осъществяване на своята дейност Сметната 
палата сътрудничи със: 
1. държавни органи с цел повишаване на ефективността на 
контролната система и борба с престъпността и 
корупцията; 
2. професионални и неправителствени организации с цел 
обмен на добри практики и професионално развитие. 
(2) Конкретните форми на сътрудничество с институциите и 
организациите по ал. 1 се определят със съвместни 
споразумения. 
 

ЗАКОН ЗА ТРУДОВАТА 
МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА 
МОБИЛНОСТ 
 

Чл. 3. (1) Политиката в областта на свободното движение 
на работници, трудовата миграция и интеграцията на 
чужденци се осъществява в сътрудничество и след 
консултации с представителните на национално равнище 
организации на работодателите и на работниците и 
служителите, както и с представители и на други 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда 
на Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел. 
(2) Министърът на труда и социалната политика след 
консултации в Националния съвет по трудова миграция и 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136436517
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136436517
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136803084
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трудова мобилност може да наложи ограничения на 
достъпа на работници - граждани на трети държави, до 
пазара на труда, включително на висококвалифицираните 
и на лицата, извършващи дейност на свободна практика, 
съобразно състоянието, развитието и обществените 
интереси на пазара на труда. 
(3) Сътрудничеството и консултациите по ал. 1 и 2 се 
осъществяват от Националния съвет по трудова миграция 
и трудова мобилност, който разглежда всички въпроси във 
връзка с прилагането на този закон. 
Чл. 4. (1) Към министъра на труда и социалната политика 
се създава Национален съвет по трудова миграция и 
трудова мобилност. 
(2) Националният съвет по трудова миграция и трудова 
мобилност се състои от равен брой представители на 
представителните организации на работодателите и на 
работниците и служителите на национално равнище, от 
представители на министерства, агенции, комисии, както и 
на органите за местно самоуправление. 
(3) В състава на съвета по ал. 2 могат да бъдат канени за 
участие и представители на международни организации и 
юридически лица с нестопанска цел, извършващи 
дейности в областта на трудовата миграция, трудовата 
мобилност и интеграцията на чужденци. 
 

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА 
 

Чл. 7. (1) За осъществяване на сътрудничеството и 
координацията в областта на туризма се създава 
Национален съвет по туризъм (НСТ) - консултативен орган 
към министъра на туризма. 
(2) В НСТ участват: 
1. заместник-министър на икономиката, заместник-
министър на финансите, заместник-министър на 
регионалното развитие и благоустройството, заместник-
министър на външните работи, заместник-министър на 
културата, заместник-министър на здравеопазването, 
заместник-министър на околната среда и водите, 
заместник-министър на земеделието, храните и горите, 
заместник-министър на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, заместник-министър на 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135845281
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образованието и науката, заместник-министър на труда и 
социалната политика, заместник-министър на вътрешните 
работи и заместник-министър на младежта и спорта, 
определени от съответните министри; 
2. председателят на Комисията за защита на 
потребителите; 
3. изпълнителният директор на Българската агенция по 
безопасност на храните; 
4. изпълнителният директор на Националната агенция за 
приходите; 
5. по един представител на всяка организация за 
управление на туристическите райони; 
6. по един представител на всяко браншово туристическо 
сдружение, вписано в Националния туристически 
регистър; 
7. по един представител на регионалните, на продуктовите 
и на професионалните туристически сдружения, вписани 
в Националния туристически регистър; 
8. един представител на националните курорти; 
9. един представител на сдруженията на превозвачите в 
областта на въздушния, сухопътния и водния транспорт; 
10. по един представител на национално представените 
сдружения на потребителите в Република България и на 
национално представителните работодателски 
организации в Република България; 
11. представител на Националното сдружение на 
общините в Република България; 
12. представител на националната организация за спортно-
туристическа дейност. 
(3) Председател на НСТ е министърът на туризма или 
оправомощен от него заместник-министър или друго 
длъжностно лице. 
Чл. 9. (1) Към министъра на туризма се създават Експертна 
комисия по регистрация на туроператори и туристически 
агенти (ЕКРТТА) и Експертна комисия по категоризация и 
сертификация на туристически обекти (ЕККСТО). 
(2) Председател на комисиите по ал. 1 е оправомощен от 
министъра на туризма заместник-министър или друго 
длъжностно лице. 

http://ntr.tourism.government.bg/
http://ntr.tourism.government.bg/
http://ntr.tourism.government.bg/
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(3) В състава на ЕКРТТА се включват с равен брой гласове 
представители на Министерството на туризма, от една 
страна, и представители на браншовите туристически 
сдружения на туроператорите и туристическите агенти, от 
друга страна. 
(4) Експертната комисия по категоризация и сертификация 
на туристически обекти има два състава съобразно 
обектите, подлежащи на категоризация и сертифициране, 
посочени в ал. 5 и 6. 
(5) В състава на ЕККСТО при категоризиране на 
туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 се включват с 
равен брой гласове представители на Министерството на 
туризма, от една страна, и представители на браншовите 
туристически сдружения на хотелиерите и 
ресторантьорите и на продуктови туристически сдружения, 
от друга страна. 
(6) В състава на ЕККСТО при сертифициране на 
туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5 се включват с равен 
брой гласове представители на Министерството на 
туризма и на Министерството на здравеопазването, от 
една страна, и представители на продуктови и на 
професионални туристически сдружения, от друга страна. 
(7) Условията и редът за определяне на броя и 
представителите на сдруженията и юридическите лица с 
нестопанска цел по ал. 3, 5 и 6 се определят с 
правилниците по ал. 9. 
(8) Поименният състав на комисиите по ал. 1 се определя 
със заповед на министъра на туризма след постъпване на 
предложения от съответните ръководители на 
ведомствата, туристическите сдружения и юридическите 
лица с нестопанска цел по ал. 3, 5 и 6. 
(9) Министърът на туризма издава правилници за 
организацията и дейността на комисиите по ал. 1. 
 

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА 
СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА 
НАЦИОНАЛНАТА 
СИГУРНОСТ 

Чл. 24. (1) Гражданите и техните организации осъществяват 
контрол върху системата за защита на националната 
сигурност в рамките на нормативно установените им 
права. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136588572
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136588572
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136588572
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136588572
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136588572
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(2) Министерският съвет създава консултативен 
механизъм за участие на представители на юридически 
лица с нестопанска цел, чиито уставни цели са свързани със 
защитата на националната сигурност, в обсъждания или в 
изготвяне на проекти на нормативни актове, доклади и 
други документи по проблеми от компетентност на Съвета 
по сигурността при спазване на Закона за достъп до 
обществена информация и Закона за защита на 
класифицираната информация. 
 

ЗАКОН  ЗА ФИЛМОВАТА 
ИНДУСТРИЯ 
 

Чл. 9. (1) Националният съвет за кино се назначава за срок 
две години със заповед на изпълнителния директор на 
агенцията и се състои от 12 членове - лица, които имат 
висше образование с образователно-квалификационна 
степен "магистър" по специалност в направления 
"Изкуства" или "Социални, стопански и правни науки" и 
най-малко 5 години стаж в областта на филмовата 
индустрия. 
(2) Членовете на Националния съвет за кино се определят 
по предложение на професионалните сдружения и на 
юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи 
дейност в областта на филмовата индустрия. В състава на 
съвета задължително се включва един представител, 
определен от агенцията. 
(3) Националният съвет за кино: 
1. разработва и предлага на министъра на културата чрез 
изпълнителния директор на агенцията Национална 
програма за развитие на филмовата индустрия; 
2. съвместно с изпълнителния директор предлага и 
обосновава пред министъра на културата размера на 
държавното финансиране за осъществяване на 
националната политика в областта на филмовата 
индустрия; 
3. разработва, обсъжда и предлага на изпълнителния 
директор на агенцията проекти на нормативни актове в 
областта на филмовата индустрия по предложение на 
професионалните сдружения и юридическите лица с 
нестопанска цел в областта на филмовата индустрия; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135474936
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135474936
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4. предлага на изпълнителния директор на агенцията 
ежегодна квота за създаване на български дебютни 
филми; 
5. предлага на изпълнителния директор на агенцията 
български филми за представяне на европейски и световни 
конкурси и номинации. 
Чл. 10. (1) Националните художествени комисии по 
игрално, документално и анимационно кино се назначават 
със заповед на изпълнителния директор на агенцията за 
срок една година. Всяка от комисиите се състои от 9 
членове, 8 от които предложени от професионалните 
сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в 
областта на филмовата индустрия, и един член, определен 
от агенцията. 
(2) Националните художествени комисии по игрално, по 
документално и по анимационно кино разглеждат 
постъпилите проекти, оценяват ги по критериите по чл. 27, 
ал. 1, т. 1, 2 и 5 и ги класират за държавно подпомагане с 
мотивирано решение за всеки проект. 
Чл. 10а. (1) Националната комисия за разпространение на 
филми се назначава със заповед на изпълнителния 
директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от 
5 членове, 4 от които предложени от професионалните 
сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в 
областта на филмовата индустрия и един член, определен 
от агенцията. 
(2) Националната комисия за разпространение на филми 
разглежда постъпилите проекти, оценява ги по критериите 
по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и ги класира за държавно 
подпомагане с мотивирано решение за всеки проект. 
Чл. 13. (1) Финансовата комисия се назначава за срок две 
години със заповед на изпълнителния директор на 
агенцията. Тя се състои от 7 членове с доказан опит в 
организацията и финансирането на производството на 
филми, от които: 
1. четирима представители, определени от 
професионалните сдружения и юридическите лица с 
нестопанска цел в областта на филмовата индустрия; 
2. представител на Българската национална телевизия; 
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3. представител на Министерството на културата; 
4. представител на агенцията. 
(2) Финансовата комисия извършва експертна оценка 
съгласно критериите по чл. 27, ал. 1, т. 3 и 4 и предлага на 
изпълнителния директор на агенцията размера на 
държавното подпомагане за всеки проект за производство 
и разпространение на филми, за фестивали и за показ на 
филми. 
 

ЗАКОН ЗА ХОРАТА С 
УВРЕЖДАНИЯ 
 

Чл. 19. (1) За провеждане на политиката за правата на 
хората с увреждания областните управители създават 
областни съвети. 
(2) В състава на областните съвети се включват 
представители на областната и общинската 
администрация, на териториалните органи на 
изпълнителната власт, на национално представителните 
организации на и за хората с увреждания, национално 
представителните организации на работниците и 
служителите и на работодателите, юридически лица с 
нестопанска цел за осъществяване на дейност в 
обществена полза, както и други заинтересовани лица, 
работещи в областта на правата на хората с увреждания. 
(3) Областните съвети съдействат и подпомагат областните 
управители при осъществяване, анализиране, 
разработване на стратегии, планове, мерки и други 
дейности, свързани с изпълнението на политиката в 
областта на правата на хората с увреждания на областно 
ниво. 
Чл. 92. (1) Организациите на и за хората с увреждания, 
които искат да бъдат признати за национално 
представителни, трябва да отговарят на следните общи 
критерии за национална представителност: 
1. да са вписани по реда на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел като юридически лица в обществена 
полза или по Закона за кооперациите за осъществяване на 
дейност в областта на социалното приобщаване на хората 
с увреждания най-малко 5 години преди подаване на 
искането за признаване на национална представителност; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137189213
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137189213


                          

 
 

 
 

 
 

                                                         АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО                     ОБЩИНА 
                                                            СЪТРУДНИЧЕСТВО И                      МАДЖАРОВО 
                                                                     РАЗВИТИЕ 

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                                                                                          
 

2. да имат най-малко 5-годишен доказан опит в областта 
на социалното приобщаване на хората с увреждания; 
3. да имат членове в не по-малко от 25 на сто от общините 
в страната. 
(2) Освен на общите критерии по ал. 1 кандидатите за 
национално представителни организации трябва да 
отговарят и на следните специфични критерии: 
1. организациите на хора с увреждания да имат не по-
малко от 1800 членове, от които не по-малко от 70 на сто 
да са хора с трайни увреждания, и да бъдат регистрирани 
като юридически лица с нестопанска цел за извършване на 
общественополезна дейност; организациите на сляпо-
глухите хора трябва да имат не по-малко от 400 членове, от 
които не по-малко от 55 на сто да са хора с трайни 
увреждания, а организациите на малките хора - не по-
малко от 150 членове, от които не по-малко от 50 на сто да 
са хора с трайни увреждания, независимо от 
териториалното им покритие. 
 

ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ 
 

Чл. 117. (1) Към министъра на земеделието, храните и 
горите се създава Национален съвет по храните, наричан 
по-нататък "Национален съвет", като постоянен 
консултативен орган, който подпомага министъра при 
провеждане на държавната политика в областта на храните. 
(2) Председател на Националния съвет е министърът на 
земеделието, храните и горите, който със заповед определя 
състава му. 
(3) В състава на Националния съвет влизат: 
1. министърът на здравеопазването; 
2. министърът на икономиката; 
3. министърът на околната среда и водите; 
4. министърът на труда и социалната политика; 
5. министърът на образованието и науката; 
6. изпълнителният директор на Българската агенция по 
безопасност на храните; 
7. директорът на Центъра за оценка на риска по 
хранителната верига; 
8. главният държавен здравен инспектор на Република 
България; 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137203080
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9. председателят на Националното сдружение на общините 
в Република България; 
10. по един представител на ректорите на Тракийския 
университет, Лесотехническия университет, 
Селскостопанската академия и Университета по хранителни 
технологии; 
11. по един представител на представителните сдружения 
за защита на потребителите; 
12. по един представител на браншовите организации в 
секторите по класификация на икономическите дейности 
(КИД), както следва: 
а) код 10.1 - Производство и преработка на месо; 
производство на месни продукти, без готови ястия; 
б) код 10.2 - Преработка и консервиране на риба и други 
водни животни, без готови ястия; 
в) код 10.3 - Преработка и консервиране на плодове и 
зеленчуци, без готови ястия; 
г) код 10.4 - Производство на растителни и животински 
масла и мазнини; 
д) код 10.5 - Производство на мляко и млечни продукти; 
е) код 10.6 - Производство на мелничарски продукти, 
нишесте и нишестени продукти; 
ж) код 10.7 - Производство на хлебни и тестени изделия; 
з) код 10.8 - Производство на други хранителни продукти 
(захар, какао, шоколадови и захарни изделия, преработени 
чай и кафе, хранителни подправки и овкусители, диетични 
храни, хранителни добавки и други); 
и) код 10.12 - Производство и преработка на месо от 
домашни птици; 
к) код 11.0 - 11.01, 11.02, 11.03 и 11.04 - Производство на 
напитки (спиртни напитки, вина от грозде, други 
ферментирали напитки и други); 
л) код 11.05 и 11.06 - Производство на пиво и производство 
на малц; 
м) код 11.07 - Производство на безалкохолни напитки, 
минерални и други бутилирани води; 
н) код 47.2 - Търговия на дребно в специализирани 
магазини с хранителни стоки и напитки; 
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о) код 56.1. и 56.2 - Ресторанти и заведения за бързо 
обслужване; услуги по приготвяне и доставяне на храна. 
(4) Националният съвет по храните избира от състава си 
двама заместник-председатели, единият от които е 
представител на браншовите организации. 
(5) Право на участие в заседанията на Националния съвет 
със съвещателен глас при обсъждане на въпроси от тяхната 
компетентност имат: 
1. изпълнителният директор на Националната агенция за 
приходите; 
2. директорът на Агенция "Митници"; 
3. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средните предприятия; 
4. председателят на Националния статистически институт; 
5. председателят на Комисията за защита на потребителите; 
6. директорът на Националния център за обществено 
здраве и анализи; 
7. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по 
рибарство и аквакултури; 
8. директорът на Националния център по радиобиология и 
радиационна защита; 
9. директорът на Националния център по заразни и 
паразитни болести. 
(6) Браншови организации извън секторите, посочени в ал. 
3, т. 12, които отговарят на критериите по чл. 120, ал. 1, т. 2 
и 3, имат право да участват в заседанията на Националния 
съвет със съвещателен глас. 
(7) Сдружения на потребители, които отговарят на 
критериите по чл. 170, ал. 1 от Закона за защита на 
потребителите, имат право да участват в заседанията на 
Националния съвет със съвещателен глас. 
 

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ 
ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
 

Чл. 1. (1) Този закон урежда учредяването, регистрацията, 
устройството, дейността и прекратяването на 
юридическите лица с нестопанска цел. 
Чл. 4. (1) Държавата може да подпомага и да насърчава 
юридическите лица с нестопанска цел, определени за 
извършване на дейност в обществена полза, чрез данъчни 
и други финансови и икономически облекчения, както и 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134942720
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134942720
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финансирания при условия и по ред, определени в 
съответните специални закони и при съобразяване с 
правилата по държавните помощи. 
(2) Държавата провежда политика за подкрепа на 
развитието на гражданските организации и създава 
условия за насърчаване и финансова подкрепа на 
граждански инициативи. Държавната политика в областта 
на гражданските организации се осъществява от 
Министерския съвет. Министерският съвет приема и 
актуализира периодично Стратегия за подкрепа на 
развитието на гражданските организации в Република 
България. 
(3) Създава се Съвет за развитие на гражданското 
общество към Министерския съвет за разработване и 
провеждане на политики за подкрепа на развитието на 
гражданското общество. В съвета участват представители 
на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 
дейност в обществена полза. Председател на съвета е 
заместник министър-председателят, отговорен за 
изпълнение на стратегията по ал. 2, който не участва в 
гласуването. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 
 

 
 

 
 

                                                         АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО                     ОБЩИНА 
                                                            СЪТРУДНИЧЕСТВО И                      МАДЖАРОВО 
                                                                     РАЗВИТИЕ 

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                                                                                          
 

Гражданското участие в формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на 

решения е регламентирано с конкретни текстове в редица закони и подзаконови 

нормативни актове, които в общия случай въвеждат задължения на органите на публичната 

власт да провеждат публични обсъждания при приемането и/ или отчитането на 

изпълнението на национални и местни политики в различни сфери. 

 

Нормативен акт Основание за включване на гражданите и НПО в  
процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 
политики и вземане на решения 

ЗАКОН ЗА БЕЗОПАСНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЯДРЕНА 
ЕНЕРГИЯ 
 

Чл. 45. (4) Министърът на енергетиката организира 
обсъждане на предложението за изграждане на ядрена 
централа, в което участват държавни органи и органи на 
местното самоуправление, представители на обществените 
организации и заинтересувани физически и юридически 
лица. Уведомяването се извършва чрез средствата за масово 
осведомяване или по друг подходящ начин най-малко един 
месец преди обсъждането.  
Чл. 74. (1) Министерският съвет приема стратегия за 
управление на отработеното ядрено гориво и на 
радиоактивните отпадъци по предложение на министъра на 
енергетиката. 
(2) Министърът на енергетиката организира обсъждане на 
проекта на стратегия, в което участват държавни органи и 
органи на местното самоуправление, представители на 
обществени организации и заинтересовани физически и 
юридически лица, като уведомяването се извършва чрез 
средствата за масово осведомяване или по друг подходящ 
начин. 
 

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО 
РАЗНООБРАЗИЕ 
 

Чл. 8. (1) Министерството на околната среда и водите 
осигурява проучването, оценката и изготвянето на 
документации за териториите по чл. 7, които съдържат: 
1. наименование; 
2. предмет и цели на опазване на защитената зона; 
3. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) 
4. попълнени стандартни формуляри с данни и оценки; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135455545
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135455545
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135455545
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135456926
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135456926
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5. картен материал и координатен регистър на границата на 
защитената зона. 
(2) Предложения за териториите - предмет на проучване по 
ал. 1, могат да правят държавни органи, научни и 
обществени организации. 
Чл. 42. (1) Режимите и условията по чл. 41, ал. 2, отнасящи се 
за риби, водни животни и ловни видове от приложение № 4, 
се въвеждат със съвместни заповеди на министъра на 
земеделието, храните и горите и министъра на околната 
среда и водите, които се обнародват в "Държавен вестник". 
(2) За останалите животински и растителни видове от 
приложение № 4 режимите и условията за опазване и 
ползване по чл. 41, ал. 2 се въвеждат със заповеди на 
министъра на околната среда и водите, които се обнародват 
в "Държавен вестник". 
Чл. 43. Заповедите по чл. 42 се издават след обсъждане със 
заинтересуваните централни ведомства, обществени 
организации и браншови организации на ползватели, а в 
случаите на регионална или местна забрана за ползване - и 
със съответните областни управители и кметове на общини. 
Чл. 68. (1) Повторно въвеждане в природата на местни 
животински и растителни видове и възстановяване на 
изчезнали популации или подпомагане и стабилизиране на 
популации в недобро състояние се извършва по начин, който 
би допринесъл за трайно възстановяване на видовете в 
благоприятно състояние. 
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват с писмено разрешение 
на съответния компетентен орган по чл. 67, ал. 3 съгласувано 
със заинтересуваните централни ведомства и след отчитане 
мнението на обществеността в района на повторно 
въвеждане на вида. 
 

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
 

Чл. 155. (1) Директорът на басейнова дирекция изпълнява 
държавната политика на басейново ниво, като: 
15. провежда общественото обсъждане на плановете за 
управление на речните басейни; 
Чл. 168б. (1) За всеки район на басейново управление се 
публикуват и обявяват на обществеността, включително на 
водоползвателите, за консултации и писмени становища: 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134673412
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1. график и работна програма за разработването на плана за 
управление на речния басейн и обществените обсъждания, 
които е необходимо да се проведат; 
Раздел V. 
Информиране на обществеността  
Чл. 146п. При разработването, извършването на прегледа и 
актуализирането на плановете за управление на риска от 
наводнение, както и на предварителната оценка, на 
решенията и оценката по чл. 146б и на картите по раздел ІІ на 
тази глава се осигурява информация на обществеността за 
планираните мерки и достигнатите резултати от тяхното 
прилагане. 
Чл. 146р. (1) За всеки район на басейново управление се 
публикуват и обявяват на обществеността, включително на 
водоползвателите, за консултации и писмени становища: 
1. проект на предварителната оценка и/или оценката по чл. 
146б; 
2. проект на картите по раздел ІІ на тази глава и 
предложенията за изменение и актуализация; 
3. проект на план за управление на риска от наводнения, 
включително планираните мерки и очакваните резултати от 
тяхното изпълнение, както и постигнатите резултати и 
предложенията за изменение и актуализация на мерките и 
плана. 
(2) Информацията се предоставя на обществеността, както 
следва: 
1. по ал. 1, т. 1 - три и половина години преди началото на 
периода, за който се отнася планът за управление на риска от 
наводнения; 
2. по ал. 1, т. 2 - две и половина години преди началото на 
периода, за който се отнася планът за управление на риска от 
наводнения; 
3. по ал. 1, т. 3 - в сроковете по чл. 168б, ал. 2, т. 3. 
(3) Информацията по ал. 1 се публикува на интернет 
страницата на съответната басейнова дирекция и на интернет 
страницата на Министерството на околната среда и водите. 
(4) Съобщението, че е обявена информацията по ал. 1, се 
публикува в два централни ежедневника и в електронните 
средства за масова информация. 
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(5) При поискване се осигурява достъп до документите и 
информацията, използвани за разработването на съответните 
проекти по ал. 1. 
Чл. 146с.  (1) Проектите се обявяват на обществеността за 
становища: 
1. за срок два месеца - за проектите по чл. 146р, ал. 1, т. 1 и 2; 
2. съгласно сроковете по чл. 168в, ал. 1 - за проектите по чл. 
146р, ал. 1, т. 3. 
(2) Всяко лице в срока по ал. 1 може да се консултира със 
съответната басейнова дирекция относно документите по чл. 
146р, ал. 1 и да представи писмено становище. 
(3) Становищата по ал. 2 са неразделна част от 
документацията към плановете за управление на риска от 
наводнение, както и на предварителната оценка, на 
решенията и оценката по чл. 146б и на картите по раздел ІІ на 
тази глава. 
 

ЗАКОН ЗА ГЕНЕТИЧНО 
МОДИФИЦИРАНИ 
ОРГАНИЗМИ 
 

Чл. 4. (1) Министърът на околната среда и водите: 
1. издава, изменя и отнема разрешения за: 
а) работа с ГМО в контролирани условия в случаите, 
определени по този закон; 
б) освобождаване на ГМО в околната среда; 
2. регистрира помещенията за работа с ГМО в контролирани 
условия; 
3. организира обществените обсъждания за освобождаване 
на ГМО в околната среда, предвидени по този закон. 
Чл. 5. Министърът на земеделието, храните и горите: 
1. издава, изменя и отнема разрешения за пускане на пазара 
на ГМО или комбинация от ГМО като продукти или съставка 
на продукти; 
2. организира обществените обсъждания за пускане на ГМО 
на пазара. 
Чл. 31а. (1) След изготвяне на становището по чл. 31, ал. 8, т. 
2 и 3 министърът на околната среда и водите организира 
обществено обсъждане, което се провежда не по-късно от: 
1. тридесет дни от изготвяне на становището по чл. 31, ал. 8, 
т. 2; 
2. четиридесет и пет дни от изготвяне на становището по чл. 
31, ал. 8, т. 3. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501153
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501153
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501153


                          

 
 

 
 

 
 

                                                         АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО                     ОБЩИНА 
                                                            СЪТРУДНИЧЕСТВО И                      МАДЖАРОВО 
                                                                     РАЗВИТИЕ 

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                                                                                          
 

(2) При общественото обсъждане се представят резюмето на 
техническото досие, копие на оценката на риска по чл. 30, ал. 
2, т.  и становището на комисията по чл. 31, ал. 8, т. 2 и 3. 
(3) Не може да бъде предмет на обсъждане информацията, 
определена за поверителна по реда на глава шеста. 
(4) Не по-късно от 30 дни преди датата на обсъждането в 
един централен всекидневник, чрез местните средства за 
масово осведомяване, чрез поставяне на обяви в съответните 
кметства в района на местонахождението на помещението за 
работа с ГМО в контролирани условия от клас риск 3, 4 или Б, 
както и на интернет страницата на информационната система 
по чл. 4, ал. 2 се обявяват предметът на обществено 
обсъждане и мястото, където необходимата информация е 
на разположение на заинтересуваните лица. В известието се 
обявяват и датата и мястото, където ще се проведе 
общественото обсъждане. 
(5) Всяко лице може да представи становище по предмета на 
обсъждането писмено или в електронна форма. 
Чл. 50. (1) След изготвяне на становището по чл. 49, ал. 7 
Министерството на околната среда и водите организира 
обществено обсъждане, което да се проведе не по-късно от 
45 дни от изготвяне на становището. 
Чл. 60а. Министърът на земеделието, храните и горите 
публикува незабавно на интернет страницата на 
информационната система по чл. 4, ал. 2: 
1. резюмето на заявлението; 
2. доклада по чл. 66, ал. 1; 
3. информацията относно възможността за участие на 
обществеността в процедурата за обществено обсъждане, 
която се провежда на ниво Европейски съюз. 
Чл. 66а. (1) Когато докладът по чл. 66, ал. 1 посочва, че ГМО 
може да бъде пуснат на пазара, министърът на земеделието, 
храните и горите го изпраща на Европейската комисия 
заедно с допълнителната информация по чл. 63, ал. 4, както и 
с всяка друга информация, взета предвид при неговото 
изготвяне в срок 90 дни от получаване на заявлението. 
(2) След изпращането на доклада по чл. 66, ал. 1 на 
Европейската комисия министърът на земеделието, храните 
и горите предоставя на обществеността резюмето на досието 
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и доклада за обсъждане чрез интернет страницата на 
информационната система по чл. 4, ал. 2. Обсъждането се 
провежда в рамките на 30 дни. Министърът на земеделието, 
храните и горите обобщава направените бележки и 
коментари и ги изпраща на Европейската комисия. 
 

ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ 
 

Чл. 9.  (3) Националната стратегия за развитие на горския 
сектор и Стратегическият план за развитие на горския сектор 
се приемат, съответно одобряват след проведено 
обществено обсъждане. Условията и редът за провеждане на 
общественото обсъждане се определят с наредбата по чл. 18, 
ал. 1. 
Чл. 10. (3) В процеса на разработване и обществено 
обсъждане на Националната стратегия за развитие на 
горския сектор участват и представители на научните среди и 
неправителствени екологични и браншови организации. 
Чл. 11. (2) Стратегическият план за развитие на горския 
сектор се разработва от изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по горите и след провеждане на 
обществено обсъждане се одобрява от министъра на 
земеделието, храните и горите. 
 

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО 
ОБЩЕСТВЕНА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

Чл. 15. (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на 
администрацията и за максимално улесняване на достъпа до 
обществена информация всеки ръководител на 
административна структура в системата на изпълнителната 
власт периодично публикува актуална информация, 
съдържаща:  
9. проекти на нормативни актове заедно с мотивите, 
съответно - доклада и резултатите от общественото 
обсъждане на проекта. 
 

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ 
СЪОБЩЕНИЯ 
 

Чл. 7. (1) Министерският съвет по предложение на министъра 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
приема политика в областта на електронните съобщения и я 
обнародва в "Държавен вестник". 
(2) Проектът по ал. 1 се предоставя за обществено обсъждане 
по реда на чл. 18. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134929408
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134929408
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134929408
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135553187
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135553187
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Чл. 11. (1) Съветът изготвя проект на Национален план за 
разпределение на радиочестотния спектър. 
(2) Планът по ал. 1 се изготвя и актуализира в съответствие с 
политиката на Европейския съюз, документите на 
международните организации, както и по предложения на 
заинтересованите ведомства и служби с цел хармонизирано 
и ефективно използване на радиочестотния спектър. 
(3) С плана по ал. 1 радиочестотният спектър се разпределя 
на радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби за 
граждански нужди, за нуждите на държавните органи и 
служби по чл. 3, свързани с националната сигурност, и за 
съвместно ползване между тях. 
(4) Разпределението на радиочестотния спектър на 
радиочестоти, радиочестотни ленти и радиослужби се 
извършва в съответствие с принципите на разпределението и 
ползването на радиочестотния спектър в Европейския съюз и 
от Международния съюз по далекосъобщения. 
(5) Конкретното разпределение на радиочестотите и 
радиочестотните ленти, предвидени за граждански нужди 
или за съвместно ползване за граждански нужди и за 
нуждите на държавните органи и служби по чл. 3, свързани с 
националната сигурност, се извършва след провеждане на 
обществено обсъждане по чл. 18, в частта за граждански 
нужди. 
Чл. 18. (1) Министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията преди издаване или внасяне в 
Министерския съвет на подзаконовите актове, предвидени в 
този закон, публикува съобщение за изготвените проекти в 
национален ежедневник, както и съобщение заедно с текста 
на проекта на страницата на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията в интернет. 
(2) В съобщението по ал. 1 се посочва мястото, откъдето 
заинтересованите лица могат да получат проектите, и срок, 
не по-кратък от 30 дни, в който могат да представят писмени 
становища по тях. 
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията проучва становищата и отразява приетите 
предложения. 

https://www.mtitc.government.bg/
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(4) Процедурата за обществено обсъждане приключва с 
публикуване на страницата на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията в 
интернет на постъпилите становища, приетите предложения, 
местата и текстовете, чрез които са отразени приетите 
предложения, и мотивите за неприетите. 
Чл. 36. (1) При изготвяне на проекти на общи и нормативни 
административни актове, предвидени в този закон, 
комисията провежда процедура за обществено обсъждане, 
като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите 
за изготвянето му в национален ежедневник и 
на страницата си в интернет. 
Чл. 37. (1) Преди приемане на решение по важни въпроси от 
обществена значимост за развитие на електронните 
съобщения комисията провежда обществени консултации. 
Чл. 151. (1) Комисията периодично анализира, определя и 
оценява пазарите на обществени електронни съобщителни 
мрежи и/или услуги и установява наличието или липсата на 
ефективна конкуренция. 
(2) Проектът на решение на комисията, с което се определя 
съответния пазар, анализа и оценката дали е налице 
ефективна конкуренция, включително определянето на 
предприятие или предприятия със значително въздействие 
върху съответния пазар и специфичните задължения, които 
трябва да им бъдат наложени, продължени, изменени и/или 
отменени, се предоставя при необходимост на Комисията за 
защита на конкуренцията за становище и се публикува за 
обществено обсъждане на страницата на комисията в 
интернет за срок не по-кратък от 30 дни. Комисията за 
защита на конкуренцията се произнася в 30-дневен срок от 
получаване на проекта. 
§ 34. (6) Проектите на решения, съдържащи анализи на 
съответни пазари съгласно методиката по ал. 4, се 
публикуват за обществено обсъждане в тримесечен срок от 
изтичането на срока по ал. 3. 
 
 
 

http://www.crc.bg/
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ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА 
 

Чл. 10. (1) Регулирането на дейностите в енергетиката и във 
водоснабдяването и канализацията се осъществява от 
Комисия за енергийно и водно регулиране, наричана по-
нататък "комисията". 
(2) Комисията е независим специализиран държавен орган - 
юридическо лице, със седалище София. 
(3) При осъществяване на своите правомощия комисията е 
независима от изпълнителната власт и дейността и се 
осъществява въз основа на независимост, безпристрастност, 
професионализъм, почтеност, последователност, публичност 
и прозрачност. Комисията се отчита за дейността си пред 
Народното събрание. 
Чл. 14. (1) Комисията провежда процедура за обществено 
обсъждане със заинтересованите лица при изготвянето на 
общи административни актове, предвидени в този закон и 
в Закона за регулиране на водоснабдителните и 
канализационните услуги, както и по други въпроси от 
обществена значимост за развитие на енергийния сектор и на 
В и К сектора. 
 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ 
БЕДСТВИЯ 
 

Чл. 6б.  (2) Проектът на Националната стратегия за 
намаляване на риска от бедствия се публикува за 
обществено обсъждане на интернет страницата на 
Министерския съвет за срок един месец. 
Чл. 6в. (2) Проектът на Националната програма за 
намаляване на риска от бедствия се публикува за 
обществено обсъждане на интернет страницата на 
Министерския съвет за срок един месец. 
Чл. 6г. (2) Проектът на областна програма за намаляване на 
риска от бедствия се публикува за обществено обсъждане на 
интернет страницата на съответната областна администрация 
за срок един месец. 
Чл. 6д. (2) Проектът на общинската програма за намаляване 
на риска от бедствия се публикува за обществено обсъждане 
на интернет страницата на съответната общинска 
администрация за срок един месец. 
 
 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135475623
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540282
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540282
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ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ 
ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

Чл. 3. (1) Този закон се прилага за шума в околната среда, на 
който хората са изложени в урбанизираните територии, в 
парковете и градините или в други тихи зони в 
урбанизираните територии, в тихите зони извън 
урбанизираните територии или в районите в близост до 
детски и лечебни заведения, училища и 
научноизследователски организации. 
Чл. 6. (1) С цел управление, предотвратяване и намаляване 
на шума в околната среда в агломерациите и в районите 
по чл. 3, ал. 1 в непосредствена близост до основните 
пътища, основните железопътни линии и основните летища, 
до промишлените инсталации и съоръжения, включително за 
категориите промишлени дейности по приложение № 4 към 
чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, както 
и до локални източници на шум, се разработват планове за 
действие. 
Чл. 9. (1) При разработване на плановете за действие по чл. 
6 компетентните органи по чл. 8, ал. 1 организират 
обществено обсъждане, в което могат да участват 
обществени организации, сдружения, физически и 
юридически лица, органи на изпълнителната власт и 
местното самоуправление, както и други заинтересовани 
страни. 
 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 
 

Чл. 36. (1) Предложения за обявяване на национални и 
природни паркове се правят от министерства и ведомства, от 
общини и областни управители, научни и академични 
институти и обществени организации, а за останалите 
категории защитени територии - и от всички заинтересовани 
физически и юридически лица. 
Чл. 37. Министерството на околната среда и водите 
организира обществено обсъждане на предложенията за 
обявяване на национални и природни паркове, на резервати 
и поддържани резервати. В общественото обсъждане се 
канят представители на общините, областните управители, 
местните заинтересовани екологични и обществени 
организации и други заинтересовани представители на 
министерства, ведомства, научни и академични институти. За 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135510077
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135510077
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134445060
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134445060
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становищата и предложенията от общественото обсъждане 
се води протокол. 
Чл.53.  Министерството на околната среда и водите и 
органите и лицата по чл. 52, ал. 1 могат да предоставят на 
неправителствени и други организации и сдружения правото 
да организират поддържащи, направляващи, регулиращи, 
възстановителни и други природозащитни дейности в 
защитените територии. 
Чл. 58. (2) Планове за управление на защитени територии 
могат да се възлагат и от собствениците, общини, 
неправителствени организации или сдружения и други след 
съгласуване с министъра на околната среда и водите или с 
оправомощено от него длъжностно лице. 
Чл. 59. (1) В процеса на разработване на планове за 
управление на национални и природни паркове и 
поддържани резервати изпълнителите организират 
обществени обсъждания с участието на представители на 
заинтересованите централни и местни органи на властта, на 
собствениците или на техни сдружения, на научни, 
академични и неправителствени организации и други. 
Чл. 60. (1) Плановете за управление на националните и 
природните паркове се внасят за приемане в Министерския 
съвет от министъра на околната среда и водите след 
заключение на Висшия експертен екологичен съвет при 
Министерството на околната среда и водите. При 
положително решение на Министерския съвет министърът 
на околната среда и водите подписва плановете за 
управление. 
(2) За участие в заседанията на съвета по ал. 1 се уведомяват 
представители на заинтересованите държавни органи, 
областни управители, общини, научни и неправителствени 
организации. Уведомленията се изпращат предварително, не 
по-малко от 20 дни преди датата на заседанието, а също така 
съобщения за него се поставят на видно място в съответните 
общини, регионални инспекции по опазване на околната 
среда и водите и Министерството на околната среда и водите 
в същия срок. 
(3) На всеки четири години се организира публично 
обсъждане на изпълнението на плана за управление на 
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националните и природни паркове, организирано от 
Министерството на околната среда и водите, на което се 
канят за участие лицата по ал. 2. 
 

ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО 
НАСЛЕДСТВО 
 

Чл. 11. (1) Националната система по опазване на културното 
наследство включва държавните и общинските органи за 
управление и контрол на дейностите по опазване на 
културното наследство, музеите, културните организации по 
смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както 
и Светия синод на Българската православна църква и 
централните ръководства на другите регистрирани 
вероизповедания. 
(2) Органите и организациите по ал. 1 осъществяват 
дейността си в сътрудничество с Българската академия на 
науките, висшите училища, творчески съюзи, професионални 
сдружения и други неправителствени организации. 
Чл. 12. (2) Стратегическите цели за управление и опазване на 
културното наследство се включват в стратегията по чл. 2а от 
Закона за закрила и развитие на културата след широко 
обществено обсъждане с участието на заинтересовани 
научни и културни организации, юридически лица с 
нестопанска цел и регистрирани вероизповедания. 
Чл. 81. (4) Плановете за опазване и управление на единични 
или групови недвижими културни ценности подлежат на 
обществено обсъждане по ред, определен с наредбата по ал. 
5. 
 

ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ 
ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА 
МЕДИЦИНА 
 

Чл. 194х. Изпълнителната агенция по лекарствата публикува 
съобщение на националния интернет портал по чл. 185, ал. 
1 за начина, по който заинтересованите страни могат да 
предоставят информация на Европейския интернет портал 
по чл. 68, ал. 1, т. 4 за лекарствения продукт - предмет на 
процедурата по чл. 194у, и за възможността да участват в 
обществено обсъждане, ако такова е обявено. 
 

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Чл. 82.  Към лечебните заведения за болнична помощ могат 
да се учредяват болнични настоятелства. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135623662
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135623662
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135549536
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135549536
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135549536
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134670848
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134670848
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Чл. 83. Болничното настоятелство има за цел да подпомага 
болницата в нейната дейност за по-добро задоволяване на 
обществените потребности от медицински услуги. 
Чл. 84. (1) Болничното настоятелство се учредява от 
собствениците на лечебното заведение, като за целта те 
отправят покана в средствата за масово осведомяване, а 
също така канят лично общественици, дарители на лечебното 
заведение, представители на неправителствени организации 
и други лица. 
 

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ 
ДАНЪЦИ И ТАКСИ 
 

Чл. 9. Общинският съвет приема наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги. 
Чл. 66. (3) План-сметката за годината: 
2. се одобрява с решение на общинския съвет преди 
изтичането на срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните 
финанси, като проектът на решение за одобряване на план-
сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на 
план-сметката се публикуват за обществено обсъждане на 
интернет страницата на общината в срока по чл. 69, ал. 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс; в случай че законът 
за държавния бюджет за съответната година не бъде приет 
до 25 декември на предходната година от Народното 
събрание, план-сметката се приема в срок до 15-и януари. 
Чл. 67. (7) Преди внасяне за разглеждане на заседание на 
общинския съвет проектът на наредба по чл. 9 се публикува 
за обществено обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за 
нормативните актове. Заедно с проекта на наредба по чл. 
9 на интернет страницата на съответната община се 
публикува и решението по ал. 6. 
 

ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ 
ПРОСТРАНСТВА, 
ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ 
ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

Чл. 51д.  Проектът на Морски пространствен план се 
публикува за обществено обсъждане на интернет 
страницата на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. 
(2) Общественото обсъждане се извършва заедно с 
процедурата за провеждане на консултации по екологичната 
оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят 
на проекта организира и провежда по реда на Закона за 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134174720
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134174720
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134907392
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134907392
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134907392
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134907392
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134907392
http://www.mrrb.government.bg/
http://www.mrrb.government.bg/
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опазване на околната среда, съответно по реда на Закона за 
биологичното разнообраз 
 

ЗАКОН ЗА НАГРАЖДАВАНЕ 
НА ЛИЦА ЗА ОСОБЕНИ 
ЗАСЛУГИ КЪМ 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И 
НАЦИЯ 
 

Чл. 5. (1) Предложения към министър-председателя и 
съответния министър за награждаване могат да правят 
органи на централната и местната власт, научни организации, 
висши училища, юридически лица с нестопанска цел и 
инициативни комитети на граждани. 
 

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИЯ 
ДЪЛГ 
 

Чл. 14. Предложението за поемане на дългосрочен дълг 
трябва да отговаря на следните условия: 
4. проектът да е предложен за обсъждане на местната 
общност, чиито становища и предложения са неразделна 
част от предложението. 
Чл. 15. (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще 
се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за 
обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва 
да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, 
стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и 
мястото и датата на провеждане на обсъждането. 
 

ЗАКОН ЗА ОМБУДСМАНА 
 
 

Чл. 10. (1) Предложение за избор на омбудсман могат да 
правят народните представители, парламентарните групи и 
юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. 
 

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

Чл. 75. (1) Националната стратегия за околна среда и 
общинските програми за околна среда са средство за 
постигане целите на закона и се разработват в съответствие с 
принципите за опазване на околната среда по чл. 3. 
(2) Министърът на околната среда и водите, съгласувано с 
министъра на здравеопазването, министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, министъра на 
земеделието, храните и горите и другите заинтересувани 
министри и ръководители на държавни агенции, разработва 
Националната стратегия за околна среда и я внася за 
одобряване от Министерския съвет. 
(3) В процеса на разработване и обществено обсъждане на 
Националната стратегия за околна среда участват и 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135821187
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135821187
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135821187
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135821187
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135821187
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501941
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501941
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135467520
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135458102
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135458102
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представители на научните среди и неправителствени 
екологични и браншови организации. 
Чл. 79. (1) Кметовете на общините разработват програми за 
опазване на околната среда за съответната община в 
съответствие с указания на министъра на околната среда и 
водите. 
(2) Програмите по ал. 1 обхващат период на изпълнение не 
по-малък от 3 години. 
(3) Териториалните административни звена към съответните 
министерства и държавни агенции, които събират и 
разполагат с информация за околната среда, подпомагат 
разработването на програмите чрез участие на свои експерти 
и предоставяне на информация. При разработването, 
допълването и актуализирането на програмите се привличат 
и представители на неправителствени организации, на 
фирми и на браншови организации. 
Чл. 97. (1) След положителна оценка по чл. 96, ал. 
6 възложителят организира съвместно с определените от 
компетентния орган или оправомощено от него длъжностно 
лице засегнати общини, кметства и райони обществено 
обсъждане на доклада за ОВОС. 
(2) За организиране на общественото обсъждане 
възложителят внася писмено искане до определените от 
компетентния орган органи по ал. 1, с предложение за място, 
дата и час на срещата/срещите за обществено обсъждане, 
мястото за обществен достъп до документацията и за 
изразяване на становища, като датата на първата среща е до 
60 дни от датата на внасяне на искането. Към писменото 
искане се прилага по един екземпляр на доклада за ОВОС с 
всички приложения към него на всеки един от определените 
органи по ал. 1. Определените органи по ал. 1 потвърждават 
писмено предложението в срок до 7 дни от внасяне на 
искането или правят друго предложение за същия 60-дневен 
срок, като при непроизнасяне на органите по ал. 1 в 7-
дневния срок се смята, че предложението на възложителя е 
прието. 
(3) В обсъждането по ал. 1 могат да участват всички 
заинтересувани физически и юридически лица, в т.ч. 
представители на компетентния орган за вземане на 
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решение по ОВОС, териториалната администрация на 
изпълнителната власт, обществени организации и граждани. 
(4) Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 
2 уведомява лицата по ал. 3 за мястото и датата на 
обсъждането чрез средствата за масово осведомяване или 
по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди срещата за 
общественото обсъждане. 
(5) Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 
2 осигурява обществен достъп до документацията по ОВОС 
най-малко 30 календарни дни преди началото на 
обсъждането по ал. 1. Компетентните органи по чл. 94, ал. 1 и 
2 или оправомощени от тях длъжностни лица осигуряват 
обществен достъп до документацията по ОВОС най-малко 30 
календарни дни преди началото на обсъждането по ал. 1 
чрез интернет страницата си на определено за целта място. 
(6) Представителите на обществеността представят писмено 
своите становища преди, по време на срещата за обществено 
обсъждане или най-късно три дни след обсъждането, като ги 
изпращат на възложителя с копие до компетентния орган за 
вземане на решение по ОВОС. 
Чл. 169. (1) Актове за установяване на административни 

нарушения по този закон могат да съставят и представители 

на обществеността и на неправителствени екологични 

организации, определени от министъра на околната среда и 

водите. 

 

ЗАКОН ЗА ОРДЕНИТЕ И 
МЕДАЛИТЕ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ 
 

Чл. 11. (1) Президентът на Република България награждава с 
ордени и медали. 
(2) Предложения за награждаване с ордени и медали се 
правят с решение на Народното събрание или на 
Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение 
от съответните министри, от Българската академия на 
науките, от висшите училища, от Българския Червен кръст, от 
творчески съюзи, сдружения и други организации с 
нестопанска цел, както и от инициативни комитети на 
граждани. 
 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135468258
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135468258
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135468258
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ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА 
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ 
 

Чл. 26. (1) При настъпване на екологични щети операторът е 
длъжен: 
1. незабавно да информира съответния компетентен орган 
по чл. 6, т. 2 - 4 за причинените екологични щети и да 
предприеме всички приложими мерки за контрол, улавяне, 
премахване на замърсителите и/или други фактори, 
причинили екологичните щети, с цел ограничаване или 
предотвратяване на последващи екологични щети, 
отрицателни въздействия върху човешкото здраве и 
последващо засягане на услуги от природните ресурси; 
2. да предприеме необходимите оздравителни мерки, 
определени в съответствие с целите и критериите 
съгласно приложение № 4, одобрени по реда на чл. 
29 или 32. 
(2) Информацията по ал. 1 съдържа: 
1. данни за оператора; 
2. мястото, териториалния обхват и вида на причинените 
екологични щети; 
3. причините за възникване на екологичните щети; 
4. предполагаемите последствия от екологичните щети; 
5. приложените до момента мерки по ал. 1, т. 1; 
6. други обстоятелства и факти, свързани с причинените 
екологични щети - по преценка на оператора. 
(3) В срок 10 дни от причиняването на щетите операторът 
предлага на компетентния орган по чл. 6, т. 2-4 
необходимите оздравителни мерки, определени в 
съответствие с целите и критериите съгласно приложение № 
4, както и финансов разчет на разходите за изпълнението им. 
Чл. 29. (1) Компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 4 или 
оправомощено от него длъжностно лице в срок 30 дни от 
получаване на предложението по чл. 26, ал. 3 с проект на 
заповед определя оздравителните мерки, които операторът 
е длъжен да осъществи. 
(2) Компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 4 уведомява писмено 
за проекта на заповед по ал. 1 областния управител на 
областта, на чиято територия са причинени екологичните 
щети, и го обявява на интернет страницата си в срок три дни 
от съставянето му. Обявата съдържа и покана към 
обществеността да представи своите препоръки и становища. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135587536
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135587536
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135587536
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135587536
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Компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 4 поставя на видно място 
в административната си сграда проекта на заповедта по ал. 1. 
Чл. 30. (1) При фактическа сложност за определяне на 
оздравителни мерки и/или при необходимост от 
допълнителни анализи компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 4 
или оправомощено от него длъжностно лице в срок 14 дни от 
получаване на предложението по чл. 26, ал. 3 определя срок 
6 месеца, в който операторът изготвя доклад за 
оздравителни мерки и го представя на органа. 
(2) Докладът по ал. 1 съдържа: 
1. вид, териториален обхват и причини за настъпването на 
екологичните щети; 
2. описание на базисното състояние и на състоянието след 
възникване на екологичната щета на природните ресурси и 
на ползите и услугите от природните ресурси; 
3. оценка на причиненото и/или очакваното отрицателно 
въздействие на екологичните щети върху природните 
ресурси и човешкото здраве и използваните методики за 
тази оценка; 
4. описание на предлаганите оздравителни мерки и 
възможните алтернативи; 
5. мотиви за избора на предлаганите мерки и срокове за 
изпълнението им; 
6. финансов разчет на разходите за изпълнението им; 
7. описание на очакваните трудности при изпълнението на 
мерките. 
(3) Операторът осигурява необходимата информация за 
подготовка на доклада. 
(4) Органите на изпълнителната власт, както и лицата по чл. 
21 от Закона за опазване на околната среда, които разполагат 
с необходима информация за изготвянето на доклада, са 
длъжни да я предоставят на оператора по реда на глава 
втора от Закона за опазване на околната среда. 
Чл. 31. (1) В срок 14 дни от получаването на доклада по чл. 30 
съответният компетентен орган по чл. 6, т. 2 - 4 или 
оправомощено от него длъжностно лице прави оценка на 
пълнотата на предоставената в него информация и определя 
с проект на заповед оздравителните мерки, които да бъдат 
изпълнени от оператора. 
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(2) При констатирани пропуски органът по ал. 1 връща на 
оператора доклада за допълване в срок 30 дни. 
(3) В срок три дни от изтичане на срока по ал. 1 или 2 
компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 4 уведомява писмено за 
проекта на заповед по ал. 1 областния управител на областта, 
на чиято територия са причинени екологичните щети, и го 
обявява на интернет страницата си. Обявата съдържа покана 
към обществеността да представи своите препоръки и 
становища в срок 14 дни. Компетентният орган по чл. 6, т. 2 - 
4 поставя на видно място в административната си сграда 
проекта на заповед по ал. 1. 
(4) Областният управител уведомява писмено за проекта на 
заповед по ал. 1 кмета на общината, на чиято територия са 
причинени екологични щети. 
(5) Препоръки и становища могат да се представят писмено в 
срок 14 дни от публикуването на проекта за заповед. 
 

ЗАКОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ 
БОГАТСТВА 
 

Глава осма. УПРАВЛЕНИЕ НА МИННИТЕ ОТПАДЪЦИ 
Чл. 22ж. (1) Не по-късно от 10 дни след отстраняване на 
нередовностите или допълване на предоставената 
информация по чл. 22д, ал. 1 министърът на енергетиката 
или определено от него длъжностно лице от състава на 
министерството уведомява обществеността, като публикува 
на интернет страницата на Министерството на енергетиката 
информация: 
1. за заявлението за издаване на разрешително; 
2. че решението, засягащо дадено заявление за издаване на 
разрешително, подлежи на консултация между засегнатите 
държави - членки на Европейския съюз - в случай на 
възможни трансгранични ефекти; 
3. за компетентния орган, който е отговорен за вземането на 
решението, имената, длъжността и начин за връзка с лицата, 
от които може да се получи информация, свързана с 
постъпилото заявление за издаване на разрешително, 
имената, длъжността и начин за връзка с лицата, на които 
може да се представят становища, коментари и въпроси, 
както и график за представянето им; 
4. за възможните решения; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134650880
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134650880
http://www.me.government.bg/bg
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5. за основанията за преразглеждане - в случай на 
преразглеждане на дадено разрешително или на условията 
по него; 
6. за сроковете и местата, както и средствата за предоставяне 
на допълнителна информация в хода на процедурата; 
7. за условията за участие на засегнатата общественост в 
процедурата по издаване на разрешителното. 
§ 1. По смисъла на закона: 
49. "засегната общественост" са физически и/или 
юридически лица, техните сдружения, организации или 
обединения, които са засегнати, има вероятност да бъдат 
засегнати или имат интерес от вземането на решения по част 
първа, глава осма, в т.ч. неправителствени организации, 
съдействащи за защитата на околната среда и отговарящи на 
изискванията на българското законодателство. 
 

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ 
НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
 

Чл. 2г. Министерството на земеделието, храните и горите 
изготвя: 
1. Национален стратегически план за развитие на селските 
райони за периода 2007 - 2013 г.; 
2. Програма за развитие на селските райони за периода 2007 
- 2013 г.; 
3. Програма за развитие на селските райони за периода 2014 
- 2020 г. 
(2) Националният стратегически план за развитие на селските 
райони за периода 2007 - 2013 г. се изготвя в съответствие 
със Стратегическите насоки за развитие на селските райони 
на Европейския съюз и се одобрява от Министерския съвет. 
(3) Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007 - 2013 г. и Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014 - 2020 г. се одобряват от Министерския 
съвет и се изпълняват от Министерството на земеделието, 
храните и горите. 
(4) Документите по ал. 1 се изготвят в сътрудничество със 
социално-икономическите партньори, органите на местната 
власт, браншовите организации и други неправителствени 
организации и се подлагат на обществено обсъждане. 
Мястото и началният час на обсъждането се обявяват на 
електронната страница на Министерството на земеделието, 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134406656
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134406656
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134406656
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храните и горите. Протоколите от обсъждането и писмените 
становища на организациите се прилагат към документите по 
ал. 1 при внасянето им за одобрение от Министерския съвет. 
 

ЗАКОН ЗА ПОЧВИТЕ 
 

Чл. 4. (1) Държавната политика по опазване, устойчиво 
ползване и възстановяване на почвите на национално ниво 
се осъществява от министъра на околната среда и водите, 
министъра на земеделието, храните и горите, министъра на 
здравеопазването и министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. 
(2) В осъществяването на държавната политика по ал. 1 
участват съобразно компетенциите си и други 
заинтересовани министри и ръководители на ведомства. 
(3) Политиката по опазване, устойчиво ползване и 
възстановяване на почвите се осъществява на регионално 
ниво от областните управители, а на местно ниво - от 
кметовете на общини. 
(4) Органите по ал. 1 - 3 осигуряват участие на 
обществеността при вземане на решения и разработване на 
стратегии, програми и планове за опазване, устойчиво 
ползване и възстановяване на почвите. 
Чл. 5. (1) Министърът на околната среда и водите: 
1. разработва Национална програма за опазване, устойчиво 
ползване и възстановяване на почвите по реда на глава пета 
съвместно с органите по чл. 4, ал. 1 и 2; 
2. координира дейността на органите по чл. 4, ал. 1 - 3; 
3. възлага научни и приложни проучвания като основа за 
вземане на управленски решения и за разработване на 
нормативни актове; 
4. изготвя и дава становища по проекти на нормативни 
актове в областта на опазването, устойчивото ползване и 
възстановяването на почвите; 
5. осигурява участие на обществеността при вземане на 
решения във връзка с опазването, устойчивото ползване и 
възстановяването на почвите 
 

ЗАКОН ЗА ПОЩЕНСКИТЕ 
УСЛУГИ 
 

Чл. 13а. (1) Министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията преди издаване или внасяне в 
Министерския съвет на актовете по чл. 9а, ал. 1, чл. 14, ал. 2 и 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135569762
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134934020
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134934020
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чл. 76 публикува съобщение за изготвените проекти заедно с 
текста на проекта на страницата на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията в 
интернет. 
(2) В съобщението се посочва срок, не по-кратък от 30 дни, в 
който заинтересованите лица могат да представят писмени 
становища по проекта. 
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията проучва становищата и отразява приетите 
предложения. 
(4) Процедурата за обществено обсъждане приключва с 
публикуване на страницата на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията в 
интернет на постъпилите предложения, местата и текстовете, 
в които са отразени приетите предложения, и мотивите за 
неприетите. 
Чл. 15б.  (1) При изготвяне на проекти на актове, предвидени 
в този закон, както и по други въпроси от обществена 
значимост за развитието на пощенските услуги, Комисията за 
регулиране на съобщенията провежда процедура за 
обществено обсъждане, като публикува съобщение за 
изготвения проект и мотивите за изготвянето му в 
национален ежедневник и на страницата си в интернет. 
(2) В съобщението по ал. 1 се посочват мястото, откъдето 
заинтересованите лица могат да получат проекта, и срок, не 
по-кратък от 30 дни от публикуването, в който те могат да 
представят писмени становища по него. 
(3) Комисията за регулиране на съобщенията проучва 
становищата и отразява приетите предложения. 
(4) Процедурата за обществено обсъждане приключва с 
публикуване на страницата на комисията в интернет на 
постъпилите становища, приетите предложения, местата и 
текстовете, в които са отразени приетите предложения, и 
мотивите за неприетите. 
 

ЗАКОН ЗА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 
КОРУПЦИЯТА И ЗА 
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО 

Глава втора. 
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180227
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180227
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180227
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180227
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ПРИДОБИТОТО 
ИМУЩЕСТВО 
 

Чл. 9. (1) Предложенията за председател на Комисията се 
внасят в Народното събрание не по-рано от три месеца и не 
по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на 
Комисията и се публикуват на интернет страницата на 
Народното събрание. Към предложенията се прилагат: 
1. подробни писмени мотиви за професионалните и 
нравствените качества на кандидатите; 
2. документи, доказващи изискванията за заемане на 
длъжността. 
(2) Предложенията заедно с подробна професионална 
биография на кандидатите и документите по ал. 1 се 
публикуват в срок до два работни дни от получаването им на 
интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се 
и името, и мотивите на народния представител, издигнал 
съответната кандидатура. 
(3) Публикуването на предложенията и документите по ал. 1 
се извършва в съответствие с изискванията за защита на 
личните данни и Закона за защита на класифицираната 
информация. 
(4) В 7-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки 
кандидат представя на комисията, която подготвя избора, 
писмена концепция за работата си като член на Комисията. В 
същия срок кандидатите представят декларация за 
несъвместимост и декларация за имущество и интереси по 
този закон. Всички концепции и декларации се публикуват в 
срок до три работни дни от изтичане на срока по изречение 
първо на интернет страницата на Народното събрание. 
(5) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за 
осъществяване на общественополезна дейност, висши 
училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди 
изслушването могат да представят на комисията становища 
за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат 
поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 
Чл. 30. Комисията осъществява държавната политика по 
превенция на корупцията, като: 
1. събира, обобщава и анализира информация за 
националните антикорупционни политики и мерки; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180227
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137180227
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2. извършва анализи, разработва и предлага мерки за 
превенция и противодействие на корупцията и координира 
прилагането им, в т.ч. и по сектори; 
3. осъществява дейности за разпространение на 
информацията, свързана с противодействието на корупцията, 
включително антикорупционните политики и мерки. 
Чл. 33. За изпълнение на задълженията си по чл. 30, т. 3 
Комисията: 
1. организира провеждането на обучения, семинари и 
информационни кампании с антикорупционна насоченост; 
2. предоставя становища по искания на заинтересовани лица 
по приложението на закона във връзка с превенцията на 
корупцията; 
3. организира проучвания и анализи на общественото 
мнение; 
4. предприема и други подходящи действия. 
 

ЗАКОН ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 
ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И 
КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ 
УСЛУГИ 
 

Чл. 5. (1) Регулирането на В и К услугите се осъществява от 
Комисията за енергийно и водно регулиране, която се 
създава по реда на Закона за енергетиката, наричана по-
нататък "комисията". 
(2) Структурата и правомощията на комисията се определят с 
този закон и със Закона за енергетиката. 
(3) Комисията регулира цените и качеството на В и К услугите, 
извършвани от В и К операторите, включително и от 
предприятията по чл. 2, ал. 3, независимо от формите на 
собственост и управление на В и К системите. 
(4) За изпълнение на правомощията на комисията по този 
закон се създават териториални звена на нейно подчинение. 
Условията и редът за създаването им се уреждат с 
устройствения правилник на комисията. 
Чл. 6. (1) Комисията: 
1. регулира качеството на В и К услугите; 
2. регулира цените на В и К услугите; 
3. разработва, съгласува и предлага на Министерския съвет 
проекти на нормативни актове, предвидени в този закон; 
4. дава писмени указания относно прилагането на 
подзаконовите нормативни актове по т. 3; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135499390
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135499390
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135499390
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135499390
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5. одобрява общите условия на договорите за предоставяне 
на В и К услугите на потребителите; 
6. упражнява контрол и налага санкции в случаите, 
предвидени в този закон; 
7. осъществява предоставените и с този закон правомощия 
по повод на концесионни и други договори; 
8. води регистър на договорите за възлагане извършването 
на В и К услуги; 
9. регистрира експертите, които участват при извършването 
на контрола по този закон. 
(2) При изготвяне на актовете по ал. 1, т. 3 комисията 
провежда процедура за обществено обсъждане по реда 
на чл. 14 от Закона за енергетиката. 
 

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА 
ВЛАСТ 
 

Чл. 114. (1) Председателят на Върховния касационен съд 
осъществява общо организационно и административно 
ръководство на Върховния касационен съд, като: 
1. представлява съда като юридическо лице и орган на 
съдебната власт; 
2. организира работата на съдиите; 
3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание на 
колегиите и на пленума на Върховния касационен съд или 
възлага това на своите заместници; 
4. прави предложения за приемане на тълкувателни решения 
и тълкувателни постановления; 
5. съвместно със своите заместници предлага на пленума на 
Върховния касационен съд разпределението на съдиите по 
колегии и отделения; 
6. определя председателите на отделенията измежду 
съдиите от Върховния касационен съд за срок 5 години; 
7. председателства съдебни състави в определените със 
закон случаи и може да председателства съдебни състави от 
всички отделения при спазване на принципа на случайния 
подбор при разпределението на делата, без да измества 
докладчика; 
8. командирова съдиите при условията на чл. 115; 
9. извършва лично или възлага на съдия от Върховния 
касационен съд проверки на организацията на дейността на 
съдиите от апелативните съдилища; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660
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10. свиква съдиите от Върховния касационен съд и от 
апелативните съдилища за обсъждане на докладите от 
проверките; 
11. ръководи и контролира работата на съдебните 
помощници; 
12. одобрява щатното разписание на администрацията на 
съда; 
13. назначава и освобождава служителите в съда; 
14. в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на 
съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на 
правосъдието обобщена информация за образуването, 
движението и приключването на делата; 
15. изготвя годишен доклад за дейността на Върховния 
касационен съд и го публикува на страницата на Върховния 
касационен съд в интернет в едномесечен срок от 
изготвянето му; 
16. организира публикуването на актовете на Върховния 
касационен съд на интернет страницата на съда при спазване 
на изискванията за защита на личните данни; 
17. организира публикуването на ежемесечен бюлетин на 
Върховния касационен съд; 
18. в съответствие с приетите правила определя 
натовареността по чл. 111, ал. 2, т. 5. 
(2) Председателят на Върховния касационен съд изготвя 
обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за 
дейността на съдилищата, с изключение на 
административните съдилища, и го внася в пленума на 
Висшия съдебен съвет до 30 април. 
(3) В 14-дневен срок от постъпване на доклада по ал. 2 
Висшият съдебен съвет изслушва председателя на Върховния 
касационен съд. При изслушването членовете на съвета 
може да поставят и писмени въпроси, постъпили от 
граждани, институции и неправителствени организации във 
връзка с доклада, на които председателят на Върховния 
касационен съд отговаря. 
(4) Висшият съдебен съвет внася в Народното събрание 
доклада по ал. 2 до 31 май. Докладът се обсъжда, след като 
Народното събрание изслуша председателя на Върховния 
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касационен съд. При обсъждането на доклада народните 
представители може да поставят и писмени въпроси, 
постъпили от граждани, институции и неправителствени 
организации във връзка с доклада, на които председателят 
на Върховния касационен съд отговаря. 
Чл. 122. (1) Председателят на Върховния административен 
съд осъществява общо организационно и административно 
ръководство на Върховния административен съд, като: 
1. представлява съда като юридическо лице и орган на 
съдебната власт; 
2. организира работата на съдиите; 
3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание на 
колегиите и на пленума на Върховния административен съд 
или възлага това на своите заместници; 
4. прави предложения за приемане на тълкувателни решения 
и тълкувателни постановления; 
5. съвместно със своите заместници предлага на пленума на 
Върховния административен съд разпределението на 
съдиите по колегии и отделения; 
6. определя председателите на отделенията измежду 
съдиите от Върховния административен съд за срок 5 години; 
7. може да председателства съдебни състави от всички 
отделения при спазване на принципа на случайния подбор 
при разпределението на делата, без да измества докладчика; 
8. командирова съдиите при условията на чл. 123; 
9. извършва лично или възлага на съдия от Върховния 
административен съд проверки на организацията на 
дейността на съдиите от административните съдилища; 
10. свиква съдиите от Върховния административен съд и от 
административните съдилища за обсъждане на докладите от 
проверките; 
11. ръководи и контролира работата на съдебните 
помощници; 
12. одобрява щатното разписание на администрацията на 
съда; 
13. назначава и освобождава служителите в съда; 
14. в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на 
съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на 
Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на 
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правосъдието обобщена информация за образуването, 
движението и приключването на делата; 
15. изготвя годишен доклад за дейността на Върховния 
административен съд и го публикува на интернет страницата 
на Върховния административен съд в едномесечен срок от 
изготвянето му; 
16. организира публикуването на актовете на Върховния 
административен съд на интернет страницата на съда при 
спазване на изискванията за защита на личните данни; 
17. организира публикуването на ежемесечен бюлетин на 
Върховния административен съд; 
18. в съответствие с приетите правила определя 
натовареността по чл. 119, ал. 2, т. 5. 
(2) Председателят на Върховния административен съд 
изготвя обобщен годишен доклад за прилагането на закона и 
за дейността на административните съдилища и го внася в 
пленума на Висшия съдебен съвет до 30 април. 
(3) В 14-дневен срок от постъпване на доклада по ал. 2 
Висшият съдебен съвет изслушва председателя на Върховния 
административен съд. При изслушването членовете на 
съвета може да поставят и писмени въпроси, постъпили от 
граждани, институции и неправителствени организации във 
връзка с доклада, на които председателят на Върховния 
административен съд отговаря. 
(4) Висшият съдебен съвет внася в Народното събрание 
доклада по ал. 2 до 31 май. Докладът се обсъжда, след като 
Народното събрание изслуша председателя на Върховния 
административен съд. При обсъждането на доклада 
народните представители може да поставят и писмени 
въпроси, постъпили от граждани, институции и 
неправителствени организации във връзка с доклада, на 
които председателят на Върховния административен съд 
отговаря. 
Чл. 138а. Главният прокурор ежегодно до 30 април внася в 
пленума на Висшия съдебен съвет годишен доклад за 
прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на 
разследващите органи и го публикува на интернет 
страницата на прокуратурата. 
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(2) По искане на Народното събрание или по своя 
инициатива главният прокурор внася в Народното събрание 
и други доклади за дейността на прокуратурата по 
прилагането на закона, противодействието на престъпността 
и реализирането на наказателната политика. 
(3) В 14-дневен срок от постъпване на доклада по ал. 1 
Висшият съдебен съвет изслушва главния прокурор. При 
изслушването членовете на съвета може да поставят и 
писмени въпроси, постъпили от граждани, институции и 
неправителствени организации във връзка с доклада, на 
които главният прокурор отговаря. 
(4) Висшият съдебен съвет внася в Народното събрание 
доклада по ал. 1 до 31 май. Докладите по ал. 1 и 2 се 
обсъждат, след като Народното събрание изслуша главния 
прокурор. При обсъждането на докладите народните 
представители може да поставят и писмени въпроси, 
постъпили от граждани, институции и неправителствени 
организации във връзка с докладите, на които главният 
прокурор отговаря. 
 

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИТЕ 
 

Чл. 22. (1) Общинският съвет приема наредба, с която 
определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, 
включително разделното, транспортирането, 
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 
битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, 
опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, 
на територията на общината, разработена съгласно 
изискванията на този закон и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му, както и заплащането за 
предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за 
местните данъци и такси. 
(2) С наредбата по ал. 1 се уреждат и изискванията към 
площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, 
пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на 
площадките, както и условията за предаване на отпадъци на 
площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11. 
(3) Общинският съвет публикува на своята интернет страница 
и подлага на обществено обсъждане проекта за наредба по 
ал. 1. В обсъждането могат да участват всички 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135802037
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заинтересовани лица, органи и неправителствени 
организации. 
 

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
СРЕДСТВАТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
СТРУКТУРНИ И 
ИНВЕСТИЦИОННИ 
ФОНДОВЕ 
 

Чл. 12. (1) Програмирането, изпълнението, наблюдението и 
оценката на Споразумението за партньорство и програмите 
по чл. 3, ал. 2 се осъществяват в партньорство с централните 
и териториалните органи на изпълнителната власт, 
общините, национално представителните организации на 
работодателите и на работниците и служителите, с 
организации, представляващи гражданското общество, и с 
представители на академичната общност. 
(2) Принципът на партньорство се прилага и при създаването 
на управителен комитет за изпълнение и наблюдение на 
съвместен план за действие. 
Чл. 26. (1) Ръководителят на управляващия орган на 
програмата, съответно на водещата програма утвърждава за 
всяка процедура насоки и/или друг документ, определящи 
условията за кандидатстване и условията за изпълнение на 
одобрените проекти. Документите трябва да са съобразени и 
с изискванията на чл. 59, ал. 2. 
(2) Документите по ал. 1 в частта, определяща условията за 
кандидатстване, се разработват от управляващия орган или 
от местна група за действие при прилагането на подхода 
ВОМР съобразно одобрената от комитета за наблюдение на 
съответната програма методология и критерии, използвани 
за подбор на операции, и по типов образец, утвърден със 
заповед на заместник министър-председателя или на 
министъра, отговарящ за цялостната организация, 
координация и контрол на системата за управление на 
средствата от ЕСИФ. 
(3) Проектите на документи по ал. 1, преди внасянето им за 
утвърждаване, се съгласуват за съответствие с приложимите 
правила за държавните помощи с министъра на финансите 
по ред, определен от него и съобразно правомощията му 
съгласно Закона за държавните помощи. 
(4) Проектите на документи по ал. 1, при процедура чрез 
подбор, се публикуват на интернет страницата на 
съответната програма и в ИСУН преди внасянето им за 
утвърждаване. Управляващият орган осигурява на 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136715858
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136715858
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136715858
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136715858
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136715858
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136715858
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заинтересованите лица възможност за писмени възражения 
и предложения в разумен срок, който не може да бъде по-
кратък от една седмица. За неуредените въпроси, свързани с 
общественото обсъждане, се прилага глава пета, раздел ІІ от 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА 
ТЕРИТОРИЯТА 
 

Чл. 6. (1) Националният експертен съвет по устройство на 
територията и регионална политика, областните и 
общинските (районните) експертни съвети по устройство на 
територията извършват консултативна и експертна дейност. 
(2) В състава на експертните съвети по ал. 1 могат да се 
включват и специалисти извън администрацията, към която 
са създадени, както и представители на професионални 
организации в областта на устройственото планиране, 
инвестиционното проектиране и строителството. 
Чл. 22. (1) В квартали и в големи урегулирани поземлени 
имоти застрояването може да бъде комплексно с 
разполагане на групи от сгради с различно предназначение, 
свободно стоящи или свързани. 
(2) Площите между сградите при комплексното застрояване 
се устройват като паркове и градини, места за паркиране или 
подземни паркинги и площадки за игра. 
(3) В жилищни и курортни комплекси комплексното 
застрояване може да се съчетава със застрояване в отделни 
урегулирани поземлени имоти. 
(4) Ново строителство в съществуващите жилищни комплекси 
се предвижда въз основа на подробен устройствен план по 
чл. 110, ал. 4 - план за регулация и застрояване за 
преструктуриране на жилищния комплекс в обхват най-
малко територията на един квартал с комплексно 
застрояване. Проектите за планове за регулация и 
застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс 
подлежат на обществено обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1 
преди внасянето им в експертните съвети по устройство на 
територията. 
Чл. 62а. (1) Не може да се променя предназначението на 
съществуващите озеленени площи или на части от тях в 
урбанизираните територии, реализирани съгласно 
предвижданията на устройствените планове. 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135163904
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135163904
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(2) Не може да се променя предназначението на територии и 
поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните 
устройствени планове на урбанизираните територии за 
озеленени площи, които не са реализирани, освен на части 
от тях за изграждане на елементи на техническата 
инфраструктура или на специални обекти, свързани с 
отбраната и сигурността на страната. 
(3) Промяната на предназначението на територии и 
поземлени имоти по ал. 2 се разрешава след обществено 
обсъждане, проведено по реда на чл. 127, ал. 1, от: 
1. Министерския съвет по предложение на областния 
управител - за държавните имоти; 
2. общинския съвет с решение, прието с мнозинство две 
трети от общия брой на съветниците - в останалите случаи. 
Чл. 117. (1) Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството съгласувано с министъра на околната 
среда и водите, министъра на културата и министъра на 
здравеопазването издава наредба за обема и съдържанието 
на устройствените планове. 
(2) С наредбата по ал. 1 се определят и задължителните 
изисквания към обема и съдържанието на устройствените 
планове, с които се предвижда изграждане на специални 
обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, с 
оглед провеждане на регламентираните в закона публични 
процедури по съобщаване, съгласуване, обществено 
обсъждане и приемане съобразно Закона за защита на 
класифицираната информация. 
Чл. 127. (1) Проектите за общи устройствени планове се 
публикуват в интернет страницата на съответната община и 
подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в 
експертните съвети по устройство на територията. 
Възложителят на проекта организира и провежда 
общественото обсъждане, като разгласява мястото, датата и 
часа на провеждане с обявление, което се поставя на 
определените за това места в сградата на общината, района 
или кметството, както и на други предварително оповестени 
обществено достъпни места в съответната територия - 
предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на 
възложителя и на общината, в един национален 
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всекидневник и в един местен вестник. На общественото 
обсъждане се води писмен протокол, който се прилага към 
документацията за експертния съвет и за общинския съвет. В 
градовете с районно деление обществени обсъждания се 
организират задължително във всички райони. 
Общественото обсъждане се съвместява и е част от 
процедурата за провеждане на консултации по екологичната 
оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят 
на проекта организира и провежда по Закона за опазване на 
околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие. 
 

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И 
ЗАСТРОЯВАНЕТО НА 
СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА 
 

Чл. 5. (1) Общият устройствен план на Столичната община е 
публичен. 
(2) Общият устройствен план, специализираните програми, 
предложенията за изменения на плана, както и други данни 
и информация, свързани с устройството на територията, се 
публикуват на електронната страница на Столичната община. 
Измененията на общия устройствен план се публикуват не 
по-късно от 7 дни от влизането в сила на решенията за 
одобряването им. 
(3) Условията и редът за предоставяне на данни и за 
издаване на справки за предвижданията на общия 
устройствен план се определят с наредба, приета от 
Столичния общински съвет. 
(4) Редът и начинът за провеждане на обществени 
обсъждания в Столичната община, за определяне на 
заинтересованите общности, за оповестяване на 
общественото обсъждане и за определяне на резултатите от 
него се определят с наредба на Столичния общински съвет. 
(5) Държавните органи и експлоатационните дружества 
предоставят на Столичната община своевременно и 
безвъзмездно информацията, съдържаща се в 
информационните им системи, необходима за планирането 
и управлението на устройството на територията. 
Чл. 12. В устройствените зони и в самостоятелните терени на 
зелената система след обществено обсъждане се допуска 
застрояване за: 
1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; 
2. поддържане на зелената система; 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540661
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540661
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540661
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3. открити обекти за спортни или културни дейности; 
4. площадки за игра; 
5. преместваеми обекти по чл. 56 от Закона за устройство на 
територията, които не могат да заемат повече от 10 на сто от 
площта на имота; 
6. монументално-декоративни и информационни елементи 
по чл. 57 от Закона за устройство на територията. 
Чл. 14. (1) Министерският съвет приема рамкова програма за 
прилагане на общия устройствен план по предложение на 
Столичния общински съвет. 
(2) Столичният общински съвет по предложение на кмета на 
Столичната община приема структурни и специализирани 
програми по прилагането на общия устройствен план в 
съответствие с рамковата програма по ал. 1. 
(3) Програмите по ал. 1 и 2 подлежат на обществено 
обсъждане преди приемането им по ред, определен в 
наредбата по чл. 5, ал. 4. Преходни и Заключителни 
разпоредби 
§ 3. В срок шест месеца от влизането в сила на този закон 
кметът на Столичната община изготвя рамковата програма за 
прилагане на общия устройствен план, подлага я на 
обществено обсъждане и я внася в Столичния общински 
съвет. Столичният общински съвет одобрява програмата и я 
внася за приемане в Министерския съвет. 
§ 7. (1) В срок шест месеца от влизането в сила на този закон 
Столичният общински съвет приема решение за изработване 
на проект за изменение на общия устройствен план, като 
определя обхвата и срока за изработването му. 
(2) В обхвата на проекта задължително се включват: 
1. промени в обхвата на зелената система с цел запазване на 
терени, изградени като елементи на зелената система на 
града съгласно действалия общ градоустройствен план на 
София, чието предназначение е било сменено преди или с 
приемането на този закон; 
2. подобряване на транспортно-комуникационната схема; 
3. определяне на територии за разширяване на гробищните 
паркове; 
4. промени в разпределението на групите територии, 
устройствени зони и самостоятелни терени в градския район 
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с цел ограничаване на преструктурирането на жилищните 
комплекси; 
5. актуализиране на устройственото предвиждане на 
територии за депа и други съоръжения и инсталации за 
третиране на отпадъци. 
(3) Проектът за изменение на Общия устройствен план 
подлежи на обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията. 
 

ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА 
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 
 

Чл. 30. (1) За ограничаване на уврежданията върху здравето 
на населението, когато съществува риск от превишаване на 
установените норми или алармени прагове, при 
неблагоприятни метеорологични условия и други фактори 
общинските органи съгласувано със съответната регионална 
инспекция по околната среда и водите разработват 
оперативен план за действие, определящ мерките, които 
трябва да бъдат предприети с цел намаляване на посочения 
риск и ограничаване продължителността на подобни 
явления. 
(2) Оперативният план за действие се разработва въз основа 
на проучвания в района и на утвърдените алармени прагове 
по чл. 7 и се обсъжда със заинтересуваните лица и с 
екологичните организации и движения. 
 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2133875712
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2133875712
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Високата степен на гражданско ангажиране е основна характеристика на 

демократичното управление, в което обществото активно участва във вземането на 

решения и е двигател на желана промяна. Диалогичността, обратната връзка и постоянната 

комуникация с всички заинтересовани страни са в основата на ефективното партньорско 

управление с гражданите и бизнеса.  

Анализът на възможностите, които дава националното законодателство за гражданско 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на 

решения, разкрива наличие на нормативна уредба на различни институционални нива – 

парламент, правителство, отделни министерства и агенции. В част от нормативните актове 

има формулирани критерии за представителство на НПО в различни консултативни органи, 

а в други случаи участието на НПО в съвместно решаване на въпроси от обществен интерес 

е формално и се свежда до присъствие в организирани от администрацията мероприятия.  

Настоящият НАРЪЧНИК ЗА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ може да послужи за основа на 

бъдещи инициативи стимулиране на гражданската активност, с цел усъвършенстване на 

българското законодателство. 

 

 


