
                                                                 

Проект „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ  

ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“, финансиран от Оперативна 

програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

https://www.eufunds.bg/ 

  1 

 

 

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  

НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ 

В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО 

НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА 

ОСНОВНИТЕ ПРАВА 

ЗА ПЕРИОДА 04.11.2016 - 31.12.2018 ГОДИНА 

 

РЕЗЮМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2019 г. 

 



                                                                 

Проект „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ  

ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“, финансиран от Оперативна 

програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

https://www.eufunds.bg/ 

  2 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

АПК Административнопроцесуален кодекс 

ДЕС Договор за Европейския съюз 

ЕКПЧ Европейска конвенция за правата на човека 

ЕС Европейски съюз 

ЕСПЧ Европейски съд по правата на човека 

ЕПСИ Емпирично правно-социологическо изследване 

ЗЗДискр Закон за защита от дискриминацията 

ЗНА Закон за нормативните актове 

ЗРЖМ Закон за равнопоставеност на жените и мъжете 

КЗД Комисия за защита от дискриминация 

КЗПЧОС Конвенция за защита правата на човека и основните свободи 

КПХУ Конвенция за правата на хората с увреждания 

МП Минитерство на правосъдието 

МС Министерски съвет 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

НОМИОВ Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието 

НПК Наказателно-процесуален кодекс 
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НПО Неправителствена организация 

НС Народно събрание 

НСОРБ Национално сдружение на общините в Република България 

ОВ Оценка на въздействието 

ОВП Оценка на въздействието върху половете 

ООН Организация на Обединените нации 

СЕ Съвет на Европа 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата последваща оценка на въздействието на гражданското участие в 

националните политики по недискриминация, равенство и защита на основните права е 

извършена в рамките на Дейност 2 от Проект „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И 

ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“ по Оперативна програма „Добро управление”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Процедура 

BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор 

„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“. Тя обхваща периода от влизане в сила на 

измененията в Закона за нормативните актове, въвеждащи задължителната оценка на 

въздействието и прегледа за съответствие с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ през ноември 2016 г. 

до края на 2018 г.  

 

I. ПРОЦЕДУРНИ ВЪПРОСИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

1. Методология и методика на оценката 

От месец ноември 2016 година в България действа изцяло нова законова и подзаконова 

уредба на оценката на въздействието, с която настоящата ОВ е напълно съобразена, което 

означава, че е определен точният вид, предмет и обхват на оценката, на базата на което е 

избрана и съответно приложимата методология за нейното извършване. 

Методиката за извършване на настоящата оценка на въздействието включва два отделни 

инструментариума: 

1. методи и инструменти за събиране на данни и информация и 

2. методи и инструменти за анализ на данни и информация. 

 

Методи и инструменти за събиране на данни и информация 

Документален анализ 

Документалният анализ е основополагащ за цялата оценка и включва преглед на всички 

относими документи. Той поставя началото на оценителния процес. Анализът на документи 
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предоставя първоначалната ресурсна база от информация и данни относно контекста на 

оценяваната политика и служи за изграждането на базирани на доказателствата заключения 

относно нейните ефекти и резултати.   

 

Емпирично правно-социологическо изследване 

Емпиричното правно-социологическо изследване може да се определи като най-

подходящият от всички метод специално по отношение на предварителното събиране и 

обработка на данни за целите на оценителния процес с основен фокус политики и мерки по 

регулиране. 

Предвид идентифицираната необходимост от допълнителни данни и информация след 

сондирането в рамките на ЕПСИ са проведени дълбочинни интервюта чрез стандартизиран 

социологически инструмент – въпросник, разпратени до предварително избрана извадка от 

респонденти. 

 

1.2.2. Методи и инструменти за анализ на данни и информация 

Качествен анализ  

Качественият анализ се основава на сортирането и групирането на данни и определянето 

на теми, модели и тенденции от наличната информация. За целите на конкретната ОВ е 

използван методът на качествения времеви анализ на данни, при който се извършва 

хронологично подреждане на информацията. 

 

Количествен анализ 

За извършването на количествен анализ на събраните данни е приложена обща рамка за 

количествена оценка, чрез която са изведени поредица от количествени величини или 

диапазони относно установените ползи и разходи, съответно проявилите се рискове при 

реализирането на оценяваната интервенция. За целта са използвани няколко групи 

индикатори. 
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Други методи за анализ на данни 

В зависимост от резултатите и находките от приложените методи за анализ на данни са 

използвани и други, допълващи горните, методи за анализ на данни като: мултикритериен 

анализ,  анализ на ефективността и проучване на казуси. 

 

2. Цели, предмет и обхват на последващото оценяване 

Целта на последващото оценяване на действащото законодателство е да се анализират 

резултатите от прилагането на конкретна мярка по регулиране и степента, в която нейните 

цели са постигнати. В конкретния случай основната цел е да бъде намерен отговор на въпроса 

какво е било гражданското участие при прилагането на въведените през 2016 г. в България 

нови политики нормативни разрешения в следните области: 

1. равенството между половете; 

2. защитата от дискриминация; 

3. задължителна оценка на въздействието на проектите на нормативни актове в областта 

на основните права; 

4. задължителните обществени консултации в структуриран вид по актове в областта на 

основните права и 

5. предварителния преглед за съответствие на проектозаконодателството, инициирано от 

Министерски съвет с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с 

практиката на Европейския съд по правата на човека. 

Настоящата оценка има за своя главна задача да изведе основните цели, които са били 

зададени при приемането на отделните нормативни актове, след което да установи 

състоянието и развитието на регулираните обществени отношения към настоящия момент, за 

да направи основни заключения относно ефектите от прилагането на тези актове и степента 

на тяхната ефективност и ефикасност за последните 2 и повече години, считано от тяхното 

въвеждане. 
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3. Заинтересовани страни 

Списъкът на заинтересованите страни включва - държавни институции, представители 

на гражданското общество, изявени юристи, активисти и отделни граждани, всички подбрани 

по признак отношение, свързаност или дейност в областта на политиките и 

законодателството, отнасящи се до сфери като недискриминацията, равенството и защитата 

на правата на човека. 

 

4. Събиране на данни 

4.1. Емпирично правно-социологическо проучване  

В периода януари – февруари 2019 година е проведено Емпирично правно-

социологическо изследване „Гражданското участие в националните политики по 

недискриминация, равенство и защита на основните права“. Емпиричното правно-

социологическо изследване с използване на качествени методи сред експерти е проведено 

посредством дълбочинни интервюта, чрез които са проучени мненията на представители на 

гражданското общество, като: 

• правозащитни организации; 

• специализирани НПО, работещи в сфери като недискриминация и равенство; 

• организации с правна насоченост; 

• изявени юристи, активисти и отделни граждани, всички подбрани по признак 

отношение, свързаност или дейност в областта на политиките и законодателството, 

отнасящи се до сфери като недискриминацията, равенството и защитата на правата на 

човека. 

В настоящата оценка са пресъздадени някои от основните находки на ЕПСИ, с оглед 

всестранното изясняване на текущата ситуация и нагласите на гражданското общество и 

широката общественост по темата в България. 
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ІІ. МЕЖДУНАРОДЕН И ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ НА ПОЛИТИКАТА 

При разглеждането на международния и европейски контекст на политиката е обърнато 

внимание на два основни аспекта. От една страна, това е чисто правозащитният елемент – 

уредбата на защитата на правата на човека и основните свободи, както на международно, така 

и на ниво ЕС и задълженията на отделните държави за тяхното спазване при създаването на 

ново законодателство. От друга страна, това е въпросът за регламентирането на гражданското 

участие в процеса на вземане на решения и формулиране на политики за недискриминация, 

равенство и защита правата на човека. 

 

1. Права на човека и основните свободи и оценките на въздействието 

Правата на човека са присъщи на всички човешки същества, без значение от тяхната 

националност, местоживеене, пол, национална или етническа принадлежност, раса, религия, 

език или друг признак. Всички тези права са взаимосвързани, взаимозависими и неделими. 

Правата на човека, защитени с международни актове представляват задължения за 

правителствата да функционират по определен начин или да се въздържат от определени 

действия, с оглед насърчаването и защитата на правата на човека и основните свободи на 

индивидите и техните общности. 

Принципът за универсалност на правата на човека е крайъгълен камък в 

международноправната уредба. Освен това правата на човека са по дефиниция неотменими, 

освен в много специфични ситуации и при осигурен справедлив процес1. 

Всички права на човека са неделими, без значение дали става въпрос за граждански или 

политически права, като например правото на живот, равенство пред закона и свобода на 

изразяването, икономически, социални и културни права, като правото на работа, обществено 

осигуряване и образование, или колективни права, като правата за развитие и 

самоопределение. 

Приципът на недискриминация e хоризонтален в международноправната система за 

защита на правата на човека. Той е засегнат във всички основни международни договори, 

съдържащи регламентация в тази сфера, в някои от тях представлява централна тема. Този 

                                                        

1 Например правото на свобода може да бъде ограничено, ако човек бъде признат за виновен за извършването на 

престъпление от съд. 
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принцип се прилага спрямо всички във връзка с всички права и свободи на човека и забранява 

дискриминацията на база неизчерпателен списък от категории като пол, раса и т.н. 

Усилията на международната общност да направи правата на човека част от възможно 

повече сфери, включително разбирането на начините, по които публичните политики засягат 

правата на човека са директно свързани с разработването на инструмента оценка на 

въздействието на правата на човека. 

Основната характеристика на оценяването на въздействието върху правата на човека е, 

че то се базира върху обвързващата международна рамка, уреждаща правата на човека. Тази 

рамка предполага преценка доколко политиката съответства на международноустановените 

права на човека, както в материален, така и в процесуален аспект. Правната природа на 

международната рамка на правата на човека може да придаде по-голяма тежест на 

препоръките на ОВ, тъй като тя налага ясни правни задължения на държавите. 

 

1.1. Конвенция за защита правата на човека и основните свободи 

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи2 има за цел да 

осигури в страните-членки основните права на човека, да защити личната свобода на 

гражданите, да осигури гаранции за справедлив съдебен процес, да гарантира специалните 

права и свободи, както и правото на брак и семейство. Според КЗПЧОС, законодателството и 

политиките на държавите-членки като съдържание и форма трябва да бъдат напълно 

съответни на нея. Длъжностните лица и институциите, отговорни за прилагането и 

администрирането на тези актове, трябва да изпълняват задълженията си по начин, съобразен 

с Конвенцията.  

 

1.2. Харта на основните права на Европейския съюз 

Харта на основните права на ЕС3 е първоначално официално обявена през декември 

2000 г. Допълнена през декември 2007 г., Хартата става юридически обвързваща, считано от 

декември 2009 г., когато влиза в сила Лисабонският договор. Разпоредбите на Хартата се 

отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа 

                                                        

2 Достъпна на български език на: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf  
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33501&from=BG  
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на субсидиарност, както и за държавите-членки, но само когато те прилагат правото на 

Съюза. В този смисъл те зачитат правата, спазват принципите и насърчават тяхното 

прилагане в съответствие със своята компетентност и при зачитане на предоставените в 

Договорите правомощия на Съюза.  

През 2010 г. Европейската комисия приема Стратегия за ефективно прилагане на 

Хартата на основните права от Европейския съюз4. Според нея, целта на политиката, която 

Комисията смята да води след влизането в сила на Договора от Лисабон, е основните права, 

съдържащи се в Хартата, да станат ефективни във възможно най-голяма степен. 

При съблюдаване на компетенността и задачите на Съюза, както и на принципа на 

субсидиарност, Хартата потвърждава отново правата, които произтичат от общите за 

държавите-членки конституционни традиции и международни задължения, както и от 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, от приетите от 

Съюза и от Съвета на Европа социални харти, от практиката на Съда на Европейския съюз и 

на Европейския съд по правата на човека.  

Както вече бе посочено, Хартата е насочена към институциите, органите, службите и 

агенциите на Съюза и има обвързваща сила за държавите членки само, когато прилагат 

съюзното право. За разлика от КЗПЧОС, обхватът на действие на Хартата е по-ограничен и 

по-трудно определяем.  

 

1.3. Насоки за по-добро регулиране на Европейската комисия 

Пример за това как законодателният процес на ЕС постепенно еволюира и става все по-

ориентиран към основните права са оценките на въздействието. 

Според вече цитираната Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на основните 

права на Европейския съюз от 2010 г., оценката на въздействието трябва да служи за 

установяването на потенциално засегнатите основни права, степента, до която се засяга 

съответното право, и необходимостта и пропорционалността от това с оглед на вариантите за 

действие и целите, които следва да се постигнат.  

                                                        

4 COM(2010) 573 окончателен: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0573&from=EN  
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През същата година Европейската комисия подсилва процеса по оценка на 

въздействието на нови законодателни предложения, като в насоките за оценка на 

въздействието утвърждава още по-ясно от версията от 2005 г., че съблюдаването на основните 

права, определени в Хартата, е висша цел на Съюза, и от друга страна, че основните права 

поставят рамки на дейността на Съюза. 

В продължение на горните усилия през 2011 г. Комисията приема и Оперативни насоки 

за отчитане на основните права в изготвяните от нея оценки на въздействието5. Според тях, 

оценката на въздействието е ценен инструмент за разглеждане на различни варианти на 

политики, който показва, че при предлагането на ново законодателство на ЕС Комисията е 

взела предвид в пълна степен основните права, защитени от Хартата. В актуалния вариант на 

Насоките за по-добро регулиране от 2015 г. (последно актуализирани през 2017 г.) е изрично 

отбелязано, че оценките на въздействието трябва специално да разглеждат въздействието на 

различните варианти върху основните права, когато такава оценка е приложима. 

Съответствието с Хартата на основните права на ЕС е изведено като ключов въпрос при 

проверката за актуалност и адекватност на регулирането, свързано с приемането на дадено 

предложение. 

 

1.4. Инструментариум за по-добро регулиране на Европейската комисия 

В Инструментариума към Насоките за по-добро регулиране от 2015 г., последно 

актуализирани през 2017 г. е представен отделен инструмент, посветен на оценяването на 

измерението „Основни права“, в който стъпка по стъпка е изложен алгоритъмът, който 

разработващите политики трябва да следват, при оценяването на отделните варианти на 

действие. Инструментът представя преглед на най-характерните точки за разглеждане при 

анализа на въздействията спрямо основните права в оценките на въздействието.  

 

Оценка "стъпка по стъпка" 

Съобразно естеството на проблема и контекста на политиката, спазването на основните 

права може да бъде представено като една от общите или конкретните/оперативните цели. 

                                                        

5 SEC(2011) 567 final, достъпни на английски език на: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/opperational-guidance-

fundamental-rights-in-impact-assessments_en.pdf 
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Това гарантира, че във всяка стъпка от оценката на въздействието, относимите аспекти ще 

бъдат разглеждани последователно от гледна точка на тези цели, като: връзка между цели и 

анализ на проблема, определяне на варианти на политиката, оценка и сравнение на 

вариантите, бъдещ мониторинг и дейности по последващо оценяване. За да се гарантира че 

оценката на въздействието е основана на доказателства, въпросите относно основните права 

трябва да бъдат разгледани в ранния подготвителен етап на всяка планирана инициатива, т.е. 

когато се подготвя първоначалната пътна карта. Консултациите със заинтересованите страни 

и изследванията следва да включват събирането на данни за потенциалните въздействия 

върху основните права. 

 

Варианти на политиката и анализ на въздействията 

Тъй като ограниченията на основните права могат да бъдат обосновани само, ако 

отговарят на изискването за необходимост и пропорционалност, обикновен анализ на 

разходите и ползите не е достатъчен, когато се оценяват въздействията на вариант на 

политиката върху основните права. За да се гарантира, че се използва правилната 

методология, всички идентифицирани варианти на политика трябва следователно да бъдат 

проверени спрямо "Контролния списък на основните права". 

Контролен списък на основните права 

Кои основни права са засегнати?  

Въпросните права абсолютни ли са?  

Ако се направи извод, че изследваният вариант на политика ограничава абсолютно 
право вариантът следва да бъде отхвърлен още на този етап и анализ по точки 3-6 не е 
необходим. 

Какво е въздействието на различните обмисляни варианти на политика върху 
основните права?  

Имат ли вариантите както позитивно, така и негативно въздействие, в зависимост 
от разглежданите основните права?  

Ако анализът установи, че вариантът на политика няма никакво съществено 
въздействие върху основните права или само позитивни въздействия върху основните 
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права, няма нужда от допълнителен анализ по точки 5  и 6. 

Ако, напротив, бъдат установени възможни ограничения на основните права, за 
всяко отделно ограничение трябва да се има предвид следното: 

Ограничението на (негативното въздействие върху) основните права ще бъде ли 
резултат от закон, по ясен и предвидим начин? 

Такова ограничение (негативно въздействие): 

Ще отговаря ли действително на цел с общ интерес за Съюза или на защитата на 
правата и свободите на други?  

Ще бъде ли необходимо за постигане на желаната цел?  

Защо няма друга еднакво ефективна, но по-ниско интензивна като намеса мярка? 

Пропорционална ли ще е намесата на желаната цел? 

Води ли тя до запазване на същността на засегнатото основно право? 

Накрая, ако изследването покаже, че необходимостта от постигането на целта от 
общ интерес оправдава препоръчването на вариант на политика, който ще доведе до 
намеса в едно или няколко основни права, следва да бъде обсмислено какви гаранции 
ще са необходими, за да се гарантира, че негативното въздействие няма да доведе до 
нарушаване на основно право. 

 

1.5.   Водещи принципи на ООН за оценките на въздействието на икономическите 
реформи върху правата на човека  

През 2017 г. Съветът за правата на човека на ООН възлага изготвянето на Водещите 

принципи за оценки на въздействието относно правата на човека на политики, свързани с 

икономически реформи6 на независимия експерт за ефектите на външния дълг и правата на 

човека Хуан Пабло Бохославски. Тяхното създаване е резултат от двугодишна работа, 

включваща широки консултации с държави, международни финансови организации, 

гражданското общество, синдикални организации и специалисти по правата на човека. 

                                                        

6 От англ. UN Guiding Principles on human rights impact assessments of economic reforms: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/443/52/PDF/G1844352.pdf?OpenElement  
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Изрично е посочено, че ОВ върху правата на човека следва да представляват обичайна 

практика в процеса по вземане на решения по отношение на политики, прокарващи 

икономическите реформи и следва да бъдат провеждани на редовни интервали от време.  

 

2. Гражданското участие в процеса по вземане на решения 

В член 11 от Договора за Европейския съюз е предвидено, че институциите на ЕС 

„предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации 

възможността да изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност 

на Съюза“ и „поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителните организации 

и гражданското общество“7. Правото и възможността без каквато и да е дискриминация и без 

неоснователни ограничения на гражданите да вземат участие в ръководенето на 

обществените работи е гарантирано и от разпоредбата на член 25 от Международния пакт за 

граждански и политически права8. В края на месец септември 2017 г. това право бе 

потвърдено и с Насоките на Съвета на Европа за гражданско участие във вземането на поли-

тически решения, приети от Комитета на министрите на Съвета на Европа9.  

По данни на Агенцията на ЕС за основните права, държавните-членки са въвели 

процедури за консултации под една или друга форма, но тези процедури невинаги са толкова 

ефективни, колкото биха могли да бъдат. Дори в случаите, когато е налице политическа воля 

поне за провеждане на консултации, изглежда че публичните администрации не познават и не 

са подготвени да прилагат различните съществуващи методи за по-резултатно и ефективно 

ангажиране на участието на заинтересованите страни в процесите на изготвяне на 

законодателство и определяне на политиките. 

 

 

 

                                                        

7 Достъпен на български език на: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=BG  
8 Достъпен на български език на: http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=986:intpakt  
9 Достъпни на български език на: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016808aecd1  
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ІІІ. НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ НА ПОЛИТИКАТА  

1. Закон за нормативните актове 

1.1. Предварителен преглед за съответствие с КЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ 

Като член на ЕС и Съвета на Европа, България е изцяло ангажирана със съблюдаването 

и прилагането на най-високите международни стандарти по отношение на правата и 

основните свободи. Въпреки че държавата ни е ратифицирала и прилага огромния обем от 

европейски и международни инструменти в тази област, ЕСПЧ все още констатира редица 

случаи на нарушения от нейна страна на правата на човека и основните свободи по ЕКПЧ.  

Многообразието на констатирани от ЕСПЧ нарушения на Конвенцията е в резултат от 

наличието на правни норми в националното законодателство и практики, които очевидно не 

са съобразени и не кореспондират с нея. 

Механизмът за предварителния преглед на съответствието на проектозаконодателството 

инициирано от Министерския съвет с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ е въведен, за да 

компенсира натрупаните дефицити от функционирането на националната ни система за 

защита на правата на човека, като действа като регулаторна превенция срещу нарушаване 

правата на човека. По този начин той  поставя основата на прилагането на нов, съобразен с 

международните стандарти и тенденции подход за насърчаване и защита на правата на човека 

в България, който започва от нормотворчеството, преминава през правоприлагането и 

практиката и завършва с оценяването на ефективността на цялата правна система. 

 

1.2. Гражданско участие в процеса по вземане на решения 

Обществените консултации са считани за ключов компонент от ОВ, осигуряващ 

прозрачност на законодателния процес, плурализъм на мненията и съпричастност към 

вземането на решения от страна на засегнатите и заинтересованите страни и на обществото 

като цяло, и едновременно с това за инструмент, гарантиращ повишаване на качеството на 

нормативните актове. 
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2. Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието 

 Целта на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието10 е да детайлизира предвидената в закона правна уредба на оценката на 

въздействието като инструмент за подобряване на качеството на нормативните актове, които 

са от компетентността или са предлагани по инициатива на Министерския съвет. Наредбата 

регламентира минимално изискуемото съдържание на частичната и цялостната предварителна 

оценка на въздействието. 

 

2.1. Гражданско участие в процеса по вземане на решения 

Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието (чл. 21, 

ал. 1) посочва като втори, задължителен процедурен етап от извършването на цялостна 

предварителна оценка на въздействието определянето на заинтересованите страни и 

провеждането на консултации. Целта е да се консултират лицата, които ще бъдат засегнати от 

новата инициатива и онези, които ще я прилагат. 

Консултирането със заинтересованите страни като етап от ОВ се отличава от 

официалните открити обществените консултации (по чл. 26 ЗНА) по своята значително по-

ниска степен на формалност и сравнително по-тесния обхват, тъй като се търси ангажиране 

не толкова на широката общественост, колкото на пряко засегнатите и заинтересованите 

страни. Освен това по-ранният етап на тяхното провеждане, предполага по-голяма 

възможност за повлияване на крайното решение. 

 

3. Закон за равнопоставеност на жените и мъжете 

Изрично изискване на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете е оценките на 

въздействието на нормативните актове и стратегическите документи включват и оценка на 

въздействието по признак пол11. Тя е предвидена като част от социалната оценка и включва 

оценката на въздействието на нормативните актове и стратегическите документи относно 

положението на жените и мъжете, така че, прилагайки тези предложения, да се осигури 

                                                        

10 Приета с ПМС № 301 от 14.11.2016 г., обн., ДВ, бр. 91 от 18.11.2016 г., в сила от 18.11.2016 г. 
11 Чл. 14 ЗРЖМ. 
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неутрализиране на дискриминационните ефекти и да се насърчи равнопоставеността на 

половете12. 

 

4. Закон за защита от дискриминация 

Законът за защита от дискриминация урежда защитата срещу всички форми на 

дискриминация и съдейства за нейното предотвратяване. Като основна цел на закона е 

посочено осигуряването на всяко лице на равенство в третирането и във възможностите за 

участие в обществения живот. При изработване на проекти на нормативни актове, както и при 

тяхното прилагане държавните и обществените органи и органите на местното 

самоуправление се съобразяват с целта за недопускане на пряка или непряка 

дискриминация13. В тази връзка Комисията за защита от дискриминация притежава 

правомощието да дава становища по проекти на нормативни актове за съответствието им със 

законодателството за предотвратяване на дискриминацията, както и препоръки за приемане, 

отменяне, изменение и допълнение на нормативни актове14. 

 

5. Методология и инструменти за превенция, установяване и предотвратяване на 
дискриминация на КЗД 

В рамките на Проект “Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни 

възможности” по Договор БФПBG05M9OP0013.003–0001-С001, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд, Комисията за защита от дискриминация е разработила 

Методология и инструменти за превенция, установяване и предотвратяване на 

дискриминация. 

 

5.1. Оценка на въздействието върху пола 

Методологията разглежда въпроса за оценката на въздействието върху половете (ОВП). 

Макар да не е направена изрична препратка към Закона за равнопоставеност на жените и 

                                                        

12 § 1, т. 5 ЗРЖМ. 
13 Чл. 6, ал. 2 Закон за защита от дискриминация 
14 Чл. 47, т. 8 Закон за защита от дискриминация 
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мъжете или ЗНА, а да е част от оценката на въздействието на политики, предложената 

методология не противоречи на нито един от двата акта и би могла да бъде успешно 

прилагана в изпълнение на законовите разпоредби за извършване на ОВ и ОВП по двата 

закона. Според Методологията, ОВП е инструмент, който помага за оценката на различните 

ефекти - положителни, отрицателни или неутрални - на всяка политика или дейност, 

осъществявана по отношение на равенството между половете. 

Отбелязано е, че ОВП трябва да се извършва на ранен етап в процеса на вземане на 

решения по политики преди одобряването и изпълнението на програмата, така че конкретната 

политика да може да бъде адаптирана или преориентирана. 

 

5.2. Методика за комуникация 

Методиката подробно описва преминаването през четирите фази на създаването и 

изпълнението на комуникационна стратегия, като препоръчва и конкретни инструменти за 

постигане на оптимални резултати. Описаният в Методиката комуникационен цикъл може да 

бъде синтезиран по следния начин: 
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IV. ТЕКУЩА СИТУАЦИЯ 

На ниво ЕС, в повечето държави членки съществува изрично задължение за проверка за 

съответствие на законопроектите с националните стандарти за защита на основните права. 

Освен това, в много национални системи са въведени задължения за проверка на новите 

разпоредби за съответствие с международното право и/или правото на ЕС. КЗПЧОС, чиято 

задължителност, за разлика от Хартата, не е ограничена само до хипотезите, в които имаме 

прилагане на ЕС, често се споменава в подобни процедурни правила като изричен критерий 

за проверка на проектите на нормативни актове. Добър пример в тази насока е България, 

където Министерството на правосъдието потвърждава предварително съответствието на 

законопроектите с КЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ. Хартата обаче е много рядко споменавана 

в подобни процедури, което неминуемо води до нейното лошо приложение. 

 

1. Измененията на ЗНА от 2016 г., въвеждащи задължителната ОВ, обществени 
консултации и справка за съответствие с КЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ 

Във връзка със задължителната оценка на въздействието, дирекция „Модернизация на 

администрацията“ към Администрацията на МС ежегодно изготвя доклад, отчитащ степента 

и качеството на прилагане на механизма. В докладите за 201615, 201716 и 2018 година17 се 

разглежда единствено изпълнението на задълженията за изготвяне на оценки на 

въздействието и провеждане на обществени консултации, като справките за съответствие с 

КЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ дори не са споменати. 

Относими в случая са резултатите от провеждания от Центъра за оценка на 

въздействието на законодателството мониторинг върху прилагането на задължителната 

оценка на въздействието в България. 

За периода 04.11.2016 - 31.10.2017 г.18 е констатирано, че по необясними причини 

справките за съответствие на законопроектите с ЕКЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ не са се 

публикували на Портала за обществени консултации, а стават публично достъпни едва след 

постъпването на законопроекта в НС. 

                                                        

15 www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=11208 
16 http://saveti.government.bg/c/document_library/get_file?p_l_id=44101&folderId=44319&name=DLFE-7970.pdf  
17 http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=16640  
18 Целият доклад е достъпен на: http://ria.bg/?p=517  
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Според втория Доклад с резултатите от мониторинга върху прилагането на 

задължителната оценка на въздействието в България19, обхващащ периода 01.11.2017 – 

31.10.2018 г., продължава идентифицираната в предходния доклад практика справките за 

съответствие на законопроектите с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ да не се публикуват на 

Портала за обществени консултации, а да стават публично достъпни едва след постъпването 

на законопроекта в НС. 

 

2. Приемането на нов ЗРЖМ от 2016 г. 

В изготвения от Министерството на труда и социалната политика Доклад за 

равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2016 г.20, във връзка с извършването на 

оценка на въздействието по признак пол е отбелязано единствено, че според Националното 

сдружение на общините в Република България няма налична информация за извършени 

оценки по отношение равнопоставеността на половете при подготовката на проекти на 

местни нормативни актове, както и не може да бъде предоставена и систематизирана 

информация за реализирани временни насърчителни мерки, поради липсата на приет 

национален план с конкретни мерки за 2016 г. за изпълнение на националната стратегия. 

Също така, няма и въведено специално изискване за диференциране на оценката на 

въздействието по признак пол съгласно последните промени в ЗНА, по-специално чл. 18а и 

чл. 186 и разпоредбите на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, приета с ПМС № 301 от 14 ноември 2016 г. 

Отчетено е също така, че след приемането на ЗРЖМ в България са определени 28 

координатори и 12 заместници по равнопоставеност на жените и мъжете на областно ниво, 

които са служители на всички областни администрации в страната. 

 

3. Прилагане на правомощията на Комисията за защита от дискриминацията по 
чл. 47, т. 8 ЗЗДискр в периода 2016-2018 г. 

По информация от Комисия за защита от дискриминация, случаите на дискриминация, 

установени в рамките на производството пред КЗД, се структурират в следните направления:  

                                                        

19 Достъпен на: http://ria.bg/?p=564  
20 Достъпен на: www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=10710 
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- неравно третиране на пазара на труда и на работното място;  

- различно отношение в сферата на здравеопазването;  

- диференциран подход при предоставянето на социални услуги;  

- демонстрирано различно отношение на лицата в сферата на образованието;  

- ограничен достъп до стоки и услуги;  

- недостъпна архитектурна среда.  

Според събраната при мониторинга на практиките по прилагането на 

антидискриминационното законодателство21 информация от регионалните представители на 

КЗД за оплакванията на гражданите, както и приетите от КЗД признаци за групиране на 

оплакванията от граждани и проведени консултации, се очертават няколко основни сфери в 

които интензивността на оплакванията от дискриминационни практики е особено висока. 

Сред тези сфери изпъкват трудовата заетост, достъпът до стоки и услуги, здравеопазването и 

образованието.  

В Годишния отчет на КЗД за 2017 г.22 е посочено, че с решения на КЗД се дават 

препоръки на основание чл. 47, т. 6 и т. 8 от ЗЗДискр на държавните органи, имащи 

законодателна инициатива да внесат в предложения за изготвяне на законопроекти за 

изменение и допълнение на нормативни актове в спорни законови текстове, които нарушават 

антидискриминационното законодателство. По данни, предоставени от КЗД за последните 

три години по този начин са направени общо 110 препоръки.  

 

4. Гражданското участие в създаването на националните политики по 
недискриминация, равенство и защита на основните права 

Според изготвеното в рамките на проекта емпирично правно-социологическо изследване 

„Гражданското участие в националните политики по недискриминация, равенство и защита 

                                                        

21 Мониторигът е проведен в изпълнение на проект „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на равни 

възможности“, изпълняван от КЗД и финансиран от ОП РЧР, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ и обхваща периода 

01.01.2014 – 01.06.2016 г. 
22Достъпен на: 

http://www.kzdnondiscrimination.com/layout/images/stories/2015/otchet/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%

A2.2017.pdf  



                                                                 

Проект „УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ  

ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА“, финансиран от Оперативна 

програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

https://www.eufunds.bg/ 

  22 

на основните права“, за над 80% от българите участието на гражданите във вземането на 

публични решения не се асоциира с конкретни правови норми и/или инструменти на 

публичното управление. Това от своя страна, е атестат за изключително нисък капацитет за 

действие и реално въздействие на гражданите върху публичните политики и конкретно по 

въпроси, касаещи основните права на гражданите. 

Ключова бариера пред повишаването на гражданското участие се оказва липсата на 

комуникация от стана на публичните институции за съществуващите механизми на 

обществено консултиране и участие на гражданите във вземането на публични решения, с 

които се приемат политики и законодателство, касаещи техните основни права. 

Експертите, участвали в дълбочинните интервюта в рамките на ЕПСИ, се обединяват 

около твърдението, че неефективността на публичните институции и донякъде на НПО 

сектора, да информират и подпомагат включването на гражданите, е изключително важен 

фактор за ниските нива на участие. Според експертите, най-деструктивният ефект произтича 

от прекалената затвореност на публичната администрация и формализацията на процеса за 

вземане на публични решения, като цяло. Отсъствието именно на конкретика, отвореност и 

ясно формулиране и комуникиране на проблемите, от страна на публичните институции, 

водят до всеобщо усещане за липса на прозрачност. Мнозинството от български граждани 

потвърждават това усещане за непрозрачност. 

Това води до ограничена достъпност и трудна разбираемост на съществуващите форми 

на обществено консултиране, възприети у нас. Над една трета от българите не познават нито 

един от предложените им инструменти за участие. В резултат, различните действащи 

механизми за участие във вземането на публични решения се познават средно от само един на 

всеки пет български граждани. Публичните събития и дебати са най-популярни, припознати 

от 36,7% от гражданите. 
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Това усещане се пренася и върху оценката на населението по отношение на 

ефективността на механизмите, с които гражданите разполагат за включване във вземането на 

най-важните публични решения тези, които касаят техните права. Мнозинството от тях - 58% 
поставят негативна оценка, като се запазва голям делът и на тези, които не могат да преценят 

- 29%, което засилва общото възприятие за ниска ефективност. Специализираната тематика 

на прегледа за съответствие на проектите за нормативни актове с Европейската конвенция за 

правата на човека и практиката на съда в Страсбург и необходимостта от специфични правни 

познания за взаимодействие на различните нива на управление обърква българските 

граждани. В резултат, малко над 5% от тях знаят какво представлява прегледът за 

съответствие, а под 4% от населението е сигурно, че такъв се прави у нас.  
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Източник: Емпирично правно-социологическо изследване 

 

Накрая, гражданите изразяват ниско доверие спрямо съществуващите форми на 

обществено консултиране и произвеждания от тях полезен ефект. Само 13% от българите 

считат, че действащите механизми на обществено консултиране, възприети у нас, са 

достатъчно ефективни, което намира своя израз във вярата на гражданите и НПО, че реално и 

ефективно влияят на управленските решения, а по-малко от 15% изразят мнение, че 

участието на гражданите оказва реално влияние върху администрацията и законодателите при 

вземането на публични решения. 
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V. СТЕПЕН НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА 
НОРМАТИВНИТЕ ПРОМЕНИ 

1. Измененията на ЗНА от 2016 г., въвеждащи задължителната ОВ, обществени 
консултации и справка за съответствие с КЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ и НОМИОВ 

В Предварителната оценка на въздействието на политиката за въвеждане на 

предварителен преглед на съответствието на проектите на нормативните актове с 

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и практиката на 

Европейския съд по правата на човека, изготвена от екип на Центъра за оценка на 

въздействието на законодателството през 2015 г. в рамките на изпълнението на Проект 

„Създаване на постоянно експертно звено за граждански мониторинг върху 

законодателството”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.23 са 

идентифицирани проблеми в няколко основни направления. 

 1. Недостатъчно познаване и спазване на правата на човека. Многообразието на 

констатирани от ЕСПЧ нарушения на Конвенцията е резултат от наличието на правни норми 

в националното ни законодателство и практики, които очевидно не са съобразени и не 

кореспондират с нея. Парижките принципи предвиждат много по-голямо участие и 

инициатива от страна на националните институции при проучването на проектозакони и 

предложения от органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт за 

съответствието им с правата на човека. 

2. Липса на ефективни институции, организации и лидери, които да отговарят за 

координиране на дейностите по защита на правата на човека на национално ниво. Въпреки 

многобройните осъдителни решения, в България продължава да няма генерално ефективно 

вътрешноправно средство за защита, съгласно чл. 13 на Конвенцията, който изисква 

осигуряване на възможности за разглеждането на оплаквания за нарушения на гарантираните 

от ЕКПЧ права от националните власти. 

3. Липсва единна система на национално ниво, която да отговаря за популяризирането 

и разсяването на правата на човека по достъпен за всички начин.  

                                                        

23 Достъпна на: http://publiconsultation.ria.bg/wp-content/uploads/2015/09/RIA-on-ECHR-Mechanism-for-FINAL.pdf  
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4. Налице е ограничено участие на заинтересованите страни и гражданското 

общество в дейностите по насърчаване и защита на правата на човека. 

Представените по-горе налични данни сочат, че макар днес предварителният преглед за 

съответствие да е нормативно регламентиран, неговото изпълнение остава по-скоро „на втори 

план“. От една страна документите, обективиращи неговото извършване са изключени от 

обхвата на обществените консултации и стават публично достояние едва при постъпването 

им в Народното събрание, когато възможностите за коментари, препоръки и изобщо влияние 

на широката общественост и върху справката и върху съдържанието на проектозакона са 

сравнително ограничени. 

Извършването на прегледа, по същество, може да бъде определено като формалистично 

и бланкетно отмятане на задължение, съдържащо ес по закон, без особена добавена стойност 

към обективното, основано на доказателства обосноваване на законопроекта. В известна 

степен това може да бъде отдадено и на липсата на каквато и да било методологическа рамка 

и насоки за аналитичните стъпки и процедурните етапи по извършване на прегледа, за 

разлика от сравнително подробните указания в тази насока по отношение предварителната и 

последващата оценка и провеждането на обществени консултации, които дава НОМИОВ. 

 

2. Новият Закон за равенопоставеност на жените и мъжете от 2016 г. 

Законопроектът има рамков характер. Той регламентира принципите, органите, върху 

които се основава държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете, очертава 

правомощията и взаимодействието им по отношение на политиката по равнопоставеност на 

жените и мъжете и определя основните подходи, като интегрирания междусекторен подход и 

временните насърчителни мерки. Един от тези подходи, част от правомощията на 

координаторите по равнопоставеност между жените и мъжете, е извършването на оценка на 

въздействието по признак пол. Законът дори дава изрична легална дефиниция на това какво 

означава тази оценка и че тя следва да бъде включена в изследването на социалното 

измерение на общата оценка на въздействието на нормативните актове. 

Видно от годишните доклади на жените и мъжете в България за 2016 и 2017 г., няма 

отчетено изпълнение на задължението на координаторите да участват в изготвянето на 

оценки на въздействието по признак пол. Единственото засягане на темата е свързано с 

констатацията, която може би следва да обясни и оправдае неприлагането на това законово 

изискване, че няма въведено специално изискване за диференциране на оценката на 
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въздействието по признак пол съгласно последните промени в ЗНА, по-специално чл. 18а и 

чл. 186 и разпоредбите на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на 

въздействието, приета от МС. Това твърдение, макар и само по себе си вярно, не дава 

обяснение защо за изършването на оценка на въздействието по признак пол е необходима 

изрична диференциация в ЗНА и разпоредбите на НОМИОВ, при положение, че легалната 

дефиниция в ЗРЖМ е разрешила въпроса за систематичното ѝ място, а именно – като част от 

оценката на социалните ефекти на дадено проектопредложение. 

За разлика от справката за съответствие с КЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ, в случая за 

извършването на оценка на въздействието по признак пол има и методически указания, 

разаботени от КЗД, които внасят яснота за целите и аналитичните стъпки, през които следва 

да премине извършването на подобна оценка. Като цяло методологията дава добра основа, 

върху която да бъдат изготвени по-ясни и детайлни насоки за извършване на ОВП. 

 

VI. УСТОЙЧИВОСТ И СЪГЛАСУВАНОСТ 

Изложеното дотук показва, че от 2016 година насам в България е започнала да 

функционира една стройна и съгласувана система, която въпреки отчетените дефицити и 

възможости за усъвършенстване, създава добра база както за включването и изследването на 

измерението „основни права“, така и за ангажирането на заинтересованите страни и 

обществото като цяло в процеса по вземане на решения и създаване на политики. Този извод 

се потвърждава и от мнозинството от експертите, интервюирани в рамките на ЕПСИ, които 

считат националната правна рамка за добре разписана и уредена. Основният проблем пред 

повишаване на гражданското участие се оказва липсата на комуникация от страна на 

публичните институции за съществуващите механизми на обществено консултиране и 

участие на гражданите във вземането на публични решения, с които се приемат политики и 

законодателство, касаещи техните основни права. Вследствие на което масово гражданите не 

познават възможностите си за участие в процеса по вземане на решения. 
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Запознати ли сте с националната правна уредба и механизмите, които осигуряват 

участие във вземането на публични решения? (%, по възрастови групи)

11.6%
17.9% 18.0% 13.6% 13.2%

26.7%
26.0% 25.7%

25.8% 24.2%

59.9% 50.9% 50.5% 55.1% 59.5%

18-29 30-39 40-49 50-59 60+

Напълно съм запознат По-скоро съм запознат
По-скоро не съм запознат Изобщо не съм запознат
Не мога да преценя

 

Източник: Емпирично правно-социологическо изследване  

Проблемът с ниската информираност на гражданите обаче не може да бъде отдаван 

изцяло на действията или бедействията на администрацията. При едно от дълбочинните 

интервюта, проведено в рамките на ЕПСИ, на въпроса дали в България се прави преглед за 

съответствието на проектите на нормативни актове с Европейската конвенция за правата на 

човека и практиката на съда в Страсбург, изпълнителен директор на правозащитна 

организация, занимаваща се с защита правата на жените и насърчаване политиките и 

практиките за равнопоставеност на половете, е дал следният отговор: 

„Аз лично нямам представа. Според мен това не се прави, но не смея да го твърдя. 

Може би Министерство на правосъдието някога прави вероятно някаква такава оценка, но 

нямам представа. Наистина нямам представа.“ 

Това идва да покаже, че и хората работещи в неправителствените организации и 

медиите, които по дефиниция са призвани да бъдат медиаторите между изпълнителната власт 

и нейната администрация и гражданите, не винаги са адекватно запознати с действащата 

нормативна рамка и съществуващите възможности за участие на гражданите и техните 

организации в процеса на вземане на решения, което неминуемо се отразява и на степента на 

информираност на широката общественост. 
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VII. ИЗВОДИ 

На база представените в последващата оценка данни, мога да бъдат направени следните 

обобщени изводи: 

1. Провеждането на широки, приобщаващи и качествени обществени консултации 

и адекватното включване на измерението „права на човека“ в процеса по вземане на решения 

са трудности, с които се сблъсква не само българската държава. Тези теми са 

предизвикателства, за справянето с които международната общност полага усилия и 

разработва методически решения в последните десетилетия. 

2. Националната правна уредба и механизмите, които осигуряват гражданско 

участие все още не са достатъчно познати за гражданите. Мнозинството от българските 

граждани не познават националната правна уредба и механизмите, които осигуряват участие. 

Ако към тях прибавим и тези, които признават, че „по-скоро не са запознати“, ЕПСИ показва, 

че за преобладаващата част от българите участието на гражданите във вземането на публични 

решения не се асоциира с конкретни правови норми и/или инструменти на публичното 

управление. От друга страна, според експерти, работещи в сферата на гражданското участие и 

защитата на основните права, специално подбрани и интервюирани за целите на емпиричното 

правно-социологическото изследване, през последното десетилетие се наблюдава 

повишаване, макар и бавно, на инициативността на българските граждани.  

 Същевременно обаче, ниската политическа и правна култура водят до непознаване на 

националната правна уредба, европейското законодателство и механизмите, които осигуряват 

възможност за участие на гражданите във вземането на публични решения, с които се 

приемат политики и законодателство, касаещи основните им права.  

 3. Съществуващите форми на обществено консултиране са трудно разбираеми и 

от достъпа до тях се възползват ограничен кръг хора. Действащите механизми за участие 

във вземането на публични решения се познават средно от само един на всеки пет български 

граждани. Публичните събития и дебати са най-популярни, но над една трета от българите не 

познават нито един от съществуващите инструменти за участие.  

 4. Липсва достатъчно ефективна комуникация от страна на публичните 

институции за съществуващите механизми на обществено консултиране и участие на 

гражданите във вземането на публични решения, с които се приемат политики и 

законодателство, касаещи техните основни права. Според интервюираните в рамките на 

ЕПСИ експерти, ключово предизвикателство пред по-активното гражданско участие се оказва 
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липсата на ефективна комуникация от стана на публичните институции за съществуващите 

механизми за обществено консултиране и участие на гражданите във вземането на публични 

решения. 

 5. Добрите европейски практики не се използват ефективно от българската 

администрация. Макар да е изцяло съобразено с европейските стандарти, българската 

законова рамка не съдържа, а и не би трябвало да съдържа методологически указания за 

провеждането на предвидените по закон процедури. Добри примери на ниво ЕС за  

методология и приложение на практика на общата нормативна рамка са например Насоките 

за по-добро регулиране и Инструментариума към тях. Те обаче сами по себе си нямат правно 

обвързващо действие, а още по-малко са включени в задължителни разпоредби на 

българската правна рамка. 

 

VIII. ПРЕПОРЪКИ 

На база данните и констатациите на последващата оценка, могат да бъдат изведени 

следните конкретни препоръки относно евентуалната необходимост от извършването на 

нормативни промени или от разработване на допълнителни политически (policy) документи, 

които да допринесат за повишаване на ефективността на прилагането на оценяваните 

законови механизми чрез активно гражданско участие: 

1. В съответствие със Становище 7 на Агенцията на ЕС за основните права24, 

институциите на ЕС и държавите-членки следва да изпълняват своите задължения съгласно 

член 4, параграф 3 от КПХУ да се консултират тясно с, и да ангажират активното участие на 

лица с увреждания чрез организациите, които ги представляват, във вземането на всички 

решения, които ги засягат. 

2. Според чл. 51 от Харта на основните права на Европейския съюз, разпоредбите на 

харта се отнасят освен за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при 

зачитане на принципа на субсидиарност, но и за държавите-членки, когато те прилагат 

правото на Съюза. Целта на тази разпоредба е да определи максимално точно приложното 

                                                        

24 „Предизвикателствата пред организациите на гражданското общество, работещи в областта на правата на 

човека в ЕС“, 2018, Агенция на ЕС за основните права; резюме на български език достъпно 

на:fra.europa.eu/sites/default/.../fra-2018-challenges-facing-civil-society-summary_bg.pdf 
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поле на Хартата, като подчертае, че тя се прилага най-напред към институциите и органите 

на Съюза при спазване на принципа на субсидиарност. 

Що се отнася до държавите-членки, практиката на Съда на ЕС установява 

недвусмислено, че задължението да се зачитат основните права, определени в рамките на 

Съюза, обвързва държавите-членки, единствено когато те действат в приложното поле на 

правото на Съюза. Безспорно е обаче, че това правило, така както е утвърдено в Хартата, се 

прилага както към централните власти, така и към регионалните и местните власти, както и 

към обществените организации, когато те прилагат правото на Съюза. 

3. В допълнение към горните съображения, уредбата на механизма за преглед на 

съответствието на законодателството с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ следва да бъде развита 

на методологическо ниво, така че да стане много ясно по какъв начин отговорната 

администрация достига до извода за съответствие или несъответствие на дадено 

предложение. 

4. При формулирането на мерки, изискващи ОВ на правата на човека, държавата следва 

да допуска и да търси възможно най-широкия национален диалог, с ефективното, 

навременно и смислено участие на всички лица или групи, включително маргинализирани 

групи и тези, които са особено поставени в риск от уязвимост от политиките. 

Организациите на гражданското общество също трябва да имат адекватни навременни 

канали за участие. Като цяло, публичните органи следва постоянно да се стремят да 

усъвършенстват и разнообразяват инструментите и методите за реализиране на участието. 

5. Различните нива на управление следва да бъдат адекватно информирани и 

консултирани, като се следват каналите за комуникация и информация, включително в 

рамките на законодателната власт и административните механизми за взаимодействие между 

различните нива на централна и местна власт. 

6. Автентично участие може да бъде възможно само, ако държавата осигури 

навременна, цялостна и достъпна информация за всички аспекти на разглежданата политика. 

Освен това на обществото като цяло, с особен акцент върху непосредствено засегнатите 

страни, следва да бъдат представени адекватни обяснения защо са избрани точно тези 

варианти на политики, които се препоръчват. В тази връзка, от решаващо значение е 

осигуряването на адекватни гаранции за спазването на няколко основни права на човека, а 

именно – свобода на изразяването, достъп до информация, свобода на медиите и правото на 

сдружаване.  


