
АНАЛИЗ НА  БЪЛГАРСКОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ОТНОСНО 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ПРИ 

ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 
МОНИТОРИНГ НА

ПОЛИТИКИ НА МЕСТНО НИВО

АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА МАДЖАРОВО

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 
СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА 

МАДЖАРОВО
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

НОРМАТИВНА УРЕДБА, КОЯТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 
МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЯ

1. Област БИЗНЕС СРЕДА- 22 нормативни акта

2. Област ВЪНШНА ПОЛИТИКА, СИГУРНОСТ И ОТБРАНА- 38

нормативни акта

3. Област ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 12 нормативни акта

4. Област ЕНЕРГЕТИКА- 6 нормативни акта

5. Област ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- 1 нормативен акт

6. Област ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ- 14 нормативни акта



▪ АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО 
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МАДЖАРОВО
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НОРМАТИВНА УРЕДБА, КОЯТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И 
МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЯ

7. Област ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКИ РАЙОНИ- 21 нормативни акта

8. Област КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ- 4 нормативни

акта

9. Област КУЛТУРА– 12 нормативни акта

10. Област МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА- 1 нормативен акт

11. Област НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ- 9 нормативни акта

12. Област ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ- 33 нормативни акта
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МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЯ

13. Област ОБРАЗОВАНИЕ- 7 нормативни акта

14. Област ОКОЛНА СРЕДА- 14 нормативни акта

15. Област РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА– 21 нормативни акта

16. Област СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАЕТОСТ- 14 нормативни акта

17. Област СПОРТ- 2 нормативни акта

18. Област ТРАНСПОРТ- 4 нормативни акта
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НОРМАТИВНА УРЕДБА, КОЯТО ДАВА ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
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МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЯ

19. Област ТУРИЗЪМ- 1 нормативен акт

20.Област ФИНАНСИ И ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА- 61 нормативни акта
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УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

КОНСТИТУЦИЯ НА РБЪЛГАРИЯ 

Чл. 1 (2) ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ПРОИЗТИЧА

ОТ НАРОДА. ТЯ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ НЕГО

НЕПОСРЕДСТВЕНО И ЧРЕЗ ОРГАНИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ

В ТАЗИ КОНСТИТУЦИЯ.
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ПЕТИЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА 
ГРАЖДАНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Всички пълнолетни български граждани имат право да

подават жалби и петиции, които се отнасят до усъвършенстване

на законодателството, поставят въпроси от голямо обществено

значение и са в компетентността на Народното събрание.



▪ АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО 
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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.

ПЕТИЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА 
ГРАЖДАНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ ДО КОМИСИЯ ПО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА

ГРАЖДАНИТЕ.

Комисия по взаимодействието с неправителствените
организации и жалбите на гражданите

е-mail: kvnojg@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 192

Телефон: + 359 2 939 36 40; +359 2 939 21 43;
+ 359 2 939 33 51 - Приемна на граждани

https://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2344/info
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

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;

3. разглежда жалби, сигнали и предложения на гражданите.

ПЕТИЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА 
ГРАЖДАНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135636485
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Към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации

и жалбите на гражданите се създава Обществен съвет от

представители на неправителствени организации, който да

консултира комисията. Състои се от Председател, 2 Зам. -

председатели и 26 членове с различни области на компетентност.

Съставът и начинът на формиране на съвета се определят с правила,

приети от комисията. (Правила за избор на членове на Обществения

съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените

организации и жалбите на гражданите).

ПЕТИЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА 
ГРАЖДАНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7nqvClensAhUIDOwKHehmCtsQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.parliament.bg%2Fpub%2FcW%2F20170704050454%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%2520%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D1%2587%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%2520%25D1%2581%25D1%258A%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582.docx&usg=AOvVaw2fdijJ0uDG-EDMKWPdTMnj


▪ АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО И 

РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА 

МАДЖАРОВО

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

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.

ПЕТИЦИИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА 
ГРАЖДАНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ
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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.

РЕФЕРЕНДУМ, ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
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Прякото участие се осъществява чрез:

1. референдум;

2. гражданска инициатива;

3. европейска гражданска инициатива по смисъла на чл. 2, т. 1 от

Регламент (ЕС) № 211/2011;

4. общо събрание на населението.

РЕФЕРЕНДУМ, ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И 
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
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Национален референдум се произвежда за пряко решаване от гражданите на един или няколко въпроси с национално

значение от компетентността на Народното събрание, като в Закона са ясно дефинирани въпросите, които не могат да се

решават чрез референдум.

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.

Решението, прието с национален референдум, не подлежи на последващо одобрение от Народното събрание.

НО!!! 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

и се разглежда по реда на чл. 52.

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Местен референдум се произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от

местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление

или органите на района или кметството.

Чрез местен референдум не могат да се решават въпроси:

- 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.

МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

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.

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.

ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Европейската гражданска инициатива се извършва чрез подписка при спазване на

изискванията на Регламент (ЕС) № 211/2011. Правото на внасяне на ЕГИ следва ясно да

се разграничава от правото на внасяне на петиция, тъй като двете права се различават

по редица съществени аспекти. Петициите могат да бъдат подавани от граждани на ЕС,

както и от физически или юридически лица, пребиваващи на територията на ЕС, и

трябва да се отнасят до въпроси, които попадат в сферата на дейност на ЕС и засягат

вносителя пряко. Техният адресат е Парламентът като пряк представител на гражданите

на равнището на ЕС. ЕГИ е пряк призив за конкретен правен инструмент на ЕС и трябва

да се придържа към специфични правила, за да отговаря на условията. Нещо повече, тя

е адресирана до Комисията, която е единствената институция, имаща право да

представя законодателни предложения.

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА 
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

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.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Гражданското участие в местното самоуправление е регламентирано с конкретни текстове в редица закони и

подзаконови нормативни актове, които в общия случай въвеждат задължения на органите на местното

самоуправление да провеждат публични обсъждания при приемането и / или отчитането на изпълнението на

местни политики в различни сфери. Такива са например:

- Закон за регионалното развитие;

- Закон за публичните финанси;

- Закон за общинския дълг;

- Закон за борба с трафика на хора;

- Закон за закрила и развитие на културата;

- Закон за почвите;

- Закон за местните данъци и такси

- Законът за устройство на територията;

- Законът за общинската собственост;

- Законът за туризма;

- Законът за опазване на околната среда и други.

УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ПУБЛИЧНАТА ВЛАСТ
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

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

предвидена възможността юридическите лица и гражданите да правят

предложения за усъвършенствуване на законодателството (чл. 18, ал. 1).

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.

КОНСУЛТИРАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ С ГРАЖДАНИ 
И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

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 Закона за нормативните актове (чл. 26, ал.1).

КОНСУЛТИРАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ С ГРАЖДАНИ 
И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

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.

КОНСУЛТИРАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ С ГРАЖДАНИ 
И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=1&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=0&typeCategory=0&docType=0&obshtiniValue=0
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

В част от нормативните актове се предвижда създаването на съвместни

структури, в които вземат участие както представители на публичните

институции, така и представители на различни групи неправителствени

организации.

Такъв например е Икономически и социален съвет /ИСС/, създаден като

консултативен орган, изразяващ волята и структурите на гражданското

общество по икономическото и социално развитие /чл.1, ал.1 от Закона за

икономически и социален съвет/.
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Консултативни съвети за сътрудничество се

предвиждат и в следните нормативни актове:

- Закон за малките и средни предприятия;

- Закон за управление и функциониране на системата
за защита на националната сигурност;

- Закон за енергетиката;

- Закон за здравето;

- Закон за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите;

- Закон за храните;

- Закон за културното наследство;

- Закон за закрила и развитие на културата;

- Закон за обществените библиотеки;

- Закон за радиото и телевизията;

- Закон за филмовата индустрия;

- Закон за младежта

- Закон за юридическите лица с нестопанска цел;

- Закон за висшето образование;

- Закон за ограничаване изменението на климата;

- Закон за водите;

- Закон за лечебните растения;

- Закон за устройство на територията;

- Закон за насърчаване на заетостта;

- Закон за закрила на детето;

- Закон за равнопоставеност на жените и мъжете;

- Закон за трудовата миграция и трудовата
мобилност;

- Закон за автомобилните превози;

- Закон за туризма.

УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ПУБЛИЧНАТА ВЛАСТ
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управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Често използван на национално и местно ниво инструмент за въвличане на гражданите при

решаването на национални и местни проблеми е участието на НПО и граждани в работни групи,

като по този начин се позволи на гражданите да участват както в процесите на формиране на

политики, така и при вземане на решения. Подобна мярка е предвидена в следните нормативни

актове:

- Закон за насърчаване на инвестициите;

- Закон за държавния служител;

- Закон за здравето.

УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 
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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

анализираните 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 анализ може да послужи за основа на бъдещи инициативи за стимулиране

на гражданската активност, с цел усъвършенстване на българското законодателство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ТЕОДОРА ПЕХЛИВАНОВА

експерт Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“

ел. поща: pehlivanova.t@gmail.com

телефон:0896628111
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