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Настоящият сборник е съставен в рамките на проект BG05SFOP001-2.009-0173 “Гражданите – активни участници за подобрение на качеството на въздуха (КАВ),
енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
за отопление в преодоляване на енергийната бедност в община Видин“, Акроним:
ВИДИН Е-АКТИВ съфинансиран по ОП „Добро управление“ и ще се реализира в
периода 01.2019 – 10.2020 г. от Асоциацията на Българските енергийни агенции /АБЕА/
в партньорство с Община Видин и Асоциация за социална отговорност и развитие чрез
иновации /АСОРИ/.
Отговорността за съдържанието на този документ принадлежи на неговите
съставители. Той не отразява мнението на Управляващия орган и/или Европейската
Комисия. Авторите не носят отговорност за използване на данни и информация от този
сборник от трети страни.
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Увод.
Настоящият сборник с конкретни предложения за включване на гражданите и бизнеса
в община Видин по формулиране, изпълнение и контрол на политиките е изготвен на
база проучването извършено за съставяне на наръчника на съществуващи добри
практики и иновативни решения. Сборникът съдържа принципите на гражданското
участие и насоки за въвличане на гражданите, както и практически упражнения за
провеждане на различни формати за срещи с граждани и събиране на обратна връзка
от тях. Така сборникът дава практични насоки за най-добрите практики и решения,
приложими за община Видин за приобщаване на гражданите в разработване и
изпълнение на политики за енергийна ефективност и ВЕИ, опазване на околната среда
и управление на отпадъците.

1. Ролята и значимостта на гражданското участие
Гражданското участие е демократичен процес на вземане на решения, който дава
възможност на гражданите активно да влияят върху обществените решения и
политики. Включването на гражданите и по-широката общественост гарантира техния
пряк глас в обществено значими теми и решения.
Ролята на въвличане на гражданите в процесите на разработване и мониторинг на
политиките е да:
1.
2.
3.
4.

Изгради доверие у гражданите, които ще бъдат засегнати от политиките,
Идентифицира обществените опасения и ценности в отворен и ясен формат,
Постигне консенсус между заинтересованите страни,
Информира гражданите, които не са пряко обвързани от политиките, но ще
бъдат засегнати от тях,
5. Произвеждат демократични решения с отлична техническа обосновка,
6. Засили демократичните практики и да насърчи активното участие на
гражданите.

Често процесите на гражданско участие се считат за отнемащи време, усилия и ресурси,
но въпреки това съществуват осезаеми ползи, които не могат да бъдат заменени от
експертни дискусии и оценки, например:





информация и идеи по обществено значими теми,
обществена подкрепа при планиране и вземане на решения,
избягване на конфликти и прекъсвания на политически процеси,
натрупване на добра обществена воля, която да допринесе към бъдещи
решения, и
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дух на сътрудничество и доверие между местните власти и гражданите.

Противно на експертния подход, който се базира на прилагане на технически знания,
опит и практики, включването на гражданите е демократичен подход, който гарантира
ангажираността им в процесите на разработване на политики, вземане на обществено
значими решения и прилагането им. То се основава на виждането, че всички, които са
засегнати от дадена политика или решение имат право да участват в нейното
разработване или реализиране. Фокусът е върху включването за всички
заинтересовани и засегнати страни в разработването на решението, а не толкова на
неговата ефективност или рационалност. Основна черта на включването на гражданите
е достъпността на процеса, т.е. дали всеки гражданин може да се включи в него на
равни начала, и отзивчивостта на политиката, т.е. дали тя отговаря на нуждите на
засегнатите от нея.
При създаването на политики на здравия разум, заинтересованите страни се водят от
това дали взетото решение съответства на най-добрите средства и подходи за
постигане на целите. Традиционно предварителният анализ на политиката обхваща
няколко стъпки (Patton and Sawicki, 1986):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

дефиниране на проблема,
определяне на целите и задачите,
разработване на алтернативи,
разработване на критерии за оценка,
определяне на „най-добрата“ алтернатива, и
мониторинг и оценка на резултата.

Фиг. 1 Процес на анализ на политиките
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Процесът на анализ на политиките изисква специализирана експертиза и следователно
експертният опит е неразделна част от него, което намалява потенциала за гражданско
участие. Гражданите често нямат технически познания и могат да бъдат емоционално
ангажирани с дискутираните въпроси, което да възпрепятства рационалното намиране
на решения. От друга страна, приносът на граждански групи извън организационните
граници може да помогне да се предостави по-изчерпателна информация за всички
аспекти на процеса на анализ на политиката. Така въпреки че средствата за достигане
на целта са плод на работата на експерти и специалисти, то самата цел трябва да е
подбрана по демократичен начин, т.е. чрез включване на гражданите и отчитане на
тяхното желание за промяна.
Планирането на нови политики единствено с участието на експерти не е достатъчно.
Процесът на планиране трябва да е интерактивен и да се основава на разбирането, че
отворените процеси водят до по-добри решения. Вземащите решения трябва да се
ангажират пряко с всички заинтересовани страни, за да получат тяхната подкрепа, да
постигнат консенсус, да идентифицират приемливи решения и да осигурят качествено
изпълнение на политиката. Успехът в интерактивното планиране се измерва чрез
степента, до която може да се постигне баланс между конкуриращите се интереси и да
се постигне консенсус за подходящи решения (Lang, 1986).

Табл. 1 Интерактивно и Конвенционално планиране (Source: Lang, 1986, p. 39)
Интерактивно планиране
Включва обратна връзка, консултиране и
съгласуване
Взаимодействието се проявява рано и в
рамките на целия процес по планиране,
с всички заинтересовани страни

Конвенционално планиране
Ограничена
обратна
връзка,
слаб
консултативен процес
Ранно взаимодействие с реализиращите
политиката;
другите
заинтересовани
страни не са включени в процеса до негов
по-зрял етап
Приема, че отвореното участие води до Приема, че по-добрата информация води
по-добри решения
до по-добри решения
Планиращият е актив
Планиращият е пасив
Фокусира се върху мобилизиране на Фокусира се върху обработка на данни
подкрепа
Планиране = това, върху което сме се Планиране = това, което трябва да
съгласили
направим
Успехът се измерва с постиженията на Успехът се измерва с постигането на
съгласуваните действия
целите на плана
При разработване на нови политики и мониторинг на старите възприятието на
вземащите решения и местните експерти е важен фактор. Включването на гражданите
6
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е изискване за тях при разработване на политиките, но от гледна точка на гражданите –
тяхното участие не е задължително. Гражданите избират да участват в процесите на
разработване на политики тогава, когато чувстват, че тяхното мнение и виждане по
значими въпроси ще бъде взето предвид и ще допринесе за задоволителен резултат.
Тяхното участие има следните ползи за местните власти:








намаляване на изолацията на местните общински експерти от общественото
мнение,
подкрепа при идентифицирането на алтернативни решения,
идентифициране на допълнителни аспекти на новата политика,
създаване на дух на сътрудничество и доверие,
легитимност на усилията за създаване на политики,
увеличаване на обществената подкрепа, и
предоставяне на възможности за разпространение на информация.

Възможни са следните бариери при организиране на гражданското участие в
разработване на политики:






Неуспех при идентифицирането и включването на заинтересованите страни и
гражданите,
Очакванията не са ясни,
Неспособност за дискутиране на темата с обществеността,
Погрешни методи за събиране и агрегиране на информация от общественото
мнение,
Незачитане на „диалоговия“ режим на дискусиите с гражданите.

2. Подходи за гражданско участие
Важно разграничение при типовете гражданско участие е дали то е органично или
индуцирано.
Органичното гражданско участие се отнася до граждански групи, действащи
независимо от местното или национално управление и е често негова опозиция
(например, движения за граждански права, колективни действия срещу конкретни
интервенции или процеси на местно участие, водени от местни малки организации).
Тези процеси генерират т.нар. заявени пространства - пространства, които
обезправените или изключените групи създават за себе си. Тези пространства могат да
са създадени от социални движения и общностни асоциации (мрежи, форум,
мобилизация и т.н.) или да включват общи места, където хората се срещат, за да
дискутират извън институционализираните политически форуми. Без законодателство
за защита на заявените пространства за участие, те могат да бъдат загубени след смяна
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на управлението. В този смисъл в препоръчително те да бъдат формализирани чрез
меморандуми за разбирателство или официално споразумение.
Индуцираното гражданско участие се отнася до участие, насърчавано чрез
политическите действия на местното или национално управление и прилагано
посредством бюрокрацията. Те създават поканени пространства, предоставени от
правителството в отговор на популярното търсене, обществен натиск или политически
промени. Често има известно припокриване между органичното и индуцираното
участие. Например, правителството може да реши да насърчи усилията на малки
органични инициативи и така да ги превърне в индуцирани инициативи.
Съществуват различни подходи за привличане на гражданите в процесите по
разработване и мониторинг на политиките. Те могат да варират според степента си на
включване на гражданите от пасивно към активно и да включват традиционни техники
като срещи, интервюта или допитвания, или по-сложни и иновативни техники – онлайн
инструменти, специализирани дизайни на изследване, клъстърно включване на
заинтересовани страни и т.н.

Публичност

Обществено
образование

Обществена
информация

Връзка с
общността

Партньорства с
общността

Изграждане на
обществена
подкрепа

Разпространение
на информация

Събиране на
информация

Двустранна
комуникация

Предоставяне на
съвети и съгласие

 Пасивни

Активни →
Фиг. 2 Техники на гражданското участие (Cogan, et al. 1986)

Техниките на гражданското участие имат следните особености (Cogan, et al. 1986):





Публичност: техники за публичност, предназначени да убедят и улеснят
обществената подкрепа, свързана с гражданите като пасивни потребители;
Обществено образование: програмите за обществено образование представят
сравнително пълна и балансирана информация, така че гражданите да могат да
правят собствени заключения;
Обратна връзка от обществеността: техники за даване на обратна връзка от
широката общественост чрез които се набират идеи и мнения от гражданите. Те
са най-ефективни, когато са съчетани с механизми за обратна връзка, които
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информират гражданите за степента, в която техният принос е повлиял върху
крайните решения;
Обществено взаимодействие: техники, които улесняват обмена на информация
и идеи сред гражданите, местните власти и вземащите решения. Всеки участник
има възможност да изрази своите възгледи, да отговори на идеите на другите и
да се стреми към постигане на консенсус.
Обществено партньорство: подход на взаимодействие между местните власти и
гражданите, при който гражданите могат да формализират своето участие в
политическите процеси.

Не всички техники се вписват в една единствена категория - например, обществените
срещи могат да предоставят възможности за образование и взаимодействие. Принцип
за различните техники е, че колкото повече граждани участват толкова по-пасивно е
тяхното включване, и обратно – например, усилията за връзки с обществеността могат
да достигнат до по-голям брой граждани, които да не се включат в процеса и да не
дадат своите идеи, докато публичното партньорство ограничава участието до няколко
граждани, които могат да се включват активно в разработването на политики (Cogan, et
al. 1986).

Създаване на стратегически партньорства
Както беше отбелязано, гражданското участие може да бъде формализирано
посредством официален документ (меморандум или споразумение), с което да се
формира стратегическо партньорство между местната власт и гражданите.
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Стратегическите партньорства насърчават участващите да си сътрудничат, за да
разработват и прилагат иновативни практики за включване, институционална
модернизация и обществени иновации. Те са отличен инструмент за насърчаване
включване на сегрегирани групи – хора в неравностойно положение, млади хора с помалко възможност, т.н.
Положителните страни на стратегическите партньорства са:








Свободен формат за участието - стратегическите партньорства позволяват
смесване и съчетаване на различни елементи на участие като по този начин
може да се изгради проект, който наистина отговаря на нужди и желанията на
местната общност;
По-дългосрочни проекти – няма универсални формули при засилване на
гражданското участие. Истинското участие изисква дългосрочен ангажимент.
Стратегическите партньорства дават възможност за устойчива и систематична
работа в дългосрочен план.
Навлизане в дълбочина – вникването в проблемите, предизвикали
гражданската активност трябва да бъдат разглеждани в дълбочина. Това ще
даде възможност за стратегическа работа в дълбочина и ще доведе до поголямо и по-системно въздействие и по-стабилни резултати.
Отворете се към нови партньори - възможно е и работата заедно с партньори
от други сектори, което ще помогне да се извлече максимума от вашите общи
проекти и да обогатите работата си.
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Инвестирайте в качество и иновации - целта на сътрудничеството е да се
развива и подобрява и да спомага за разрешаване на проблемите. Ако е нужно
може да се отдели време за подобряване на качеството на партньорството и
комуникацията и да се възприемат иновативни подходи в неговото изпълнение.
Развиване на капацитет – стратегическите партньорства позволяват работа на
различни нива. Можете да инвестирате в персонала препоръки за развитие или
политика, но в рамките на един и същ проект поставете тези новопридобити
умения или подходи към теста с вашите младежки групи.
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3. Предложения за подходи и практики за включване гражданите

и бизнеса
Има много ползи от ангажирането на общността в планиране на местните политики.
Успешното ангажиране на гражданското общество може да подкрепя и формира
политики, които отговарят на нуждите на общността, да генерира така необходимата
подкрепа на заинтересованите страни и да спести време и ресурси, като улесняват
изпълнението на политиките.
Голямата ангажираност на общността означава изслушване на голяма и разнообразна
аудитория и събиране на смислен обществен принос за вземане на решения. Докато
всяка ситуация е уникална, има много доказани стратегии, които могат да бъдат
използвани от местните власти, за да укротят емоциите на заинтересованите страни, да
ангажират дори най-апатичните граждани и да съберат информирани идеи и приноси,
за да извлекат най-доброто от ангажираността си в общността.
Предизвикателството е, че участието на обществеността за планиране на политики
никога не е било лесно и в много общности става все по-трудно. Тенденциите сочат все
по-ниска гражданска активност и емоционална ангажираност на населението на фона
на нарастващо индивидуално негодувание. Макар да е очевидно, че участието на
общността е в криза, има много подходи и методи за активиране на гражданите и
включването на тяхното мнение и идеи по един адекватен и креативен начин в
изработването на политики.

3.1. Дефиниране на аудиторията

Ефективните процеси на включване на гражданите и бизнеса започват с ясна представа
коя е аудиторията и кого искате да достигнете. Нереалистично е да се включи цялото
население. Целесъобразният подход е да се гарантира, че всички заинтересовани са
ангажирани през целия процес.
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Защо е важно да се дефинира аудиторията?






Дефинирането на аудиторията е необходимо условие в процесите по
включване. Някои техники за ангажиране работят по-добре за конкретни групи.
Ако не са идентифицирани и няма яснота за основната аудитория, може да има
трудности в процеса на разработване на решенията, ангажиментите, стратегиите
и инструментите.
Дефинирането на аудитория показва колко информация ще е необходима
предварително. При някои процеси на включване гражданите са подготвени по
дискутираните казуси, докато при други – не са.
Разкриването на критично настроени лица в аудиторията в началото на
включването намалява риска от провал на процеса.

При определяне на основната аудитория трябва да се отговори на въпроси за целевите
групи, демографския им статус и кой трябва да бъде включен, за да се счита, че
процеса по включване е успешен.
Всеки един от местната общност е засегнат от дадена тема за местните политики, но не
всеки разбира темата по един и същи начин с останалите. За да е сигурно, че всички са
на една и съща страница, най-добре е темата да се дефинира ясно на ранен етап, така
че всеки да е запознат с изискванията за включване като те не се ограничават само до
хора с определена възраст, местни жители или бизнеси.
Дори при добре дефинираните теми има разнообразието от мнения и перспективи,
затова за да се избегнат спорни моменти трябва да са известни засегнатите страни с
противоположни мнения. За разрешаването на зародили се конфликти е нужен
13
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истински диалог, който включва отворен ум и активно слушане, за да се чуят всички
мнения и да се стигне до консенсус. За спорни теми получаването на информация и
конкретни факти може да бъде от полза, което може да се направи чрез въпроси и
дискутиране и дори кампании в социалните мрежи.
За да бъде процеса по включване адекватен и всеобхватен е нужен и демографски
анализ на целевите групи. Той е важен, защото има тенденция за силна връзка между
контекста, ценностите и приоритетите. Когато се засекат различни демографски и
социални фактори може да се оформят общите нагласи на общността, с което да се
спестят време и усилия за по-мащабно допитване.
Също така проследяване на участието на заинтересованите страни и тяхната
последоствателност при участието в тези процеси дава допълнителна информация за
ангажираността им, ще улесни процеса на включване и ще спомогне да се вземат под
внимание по-широк кръг от хора и перспективи.

3.2. Включване на обществеността

Развиването на яснота относно ролята, която гражданското общество ще играе в
процеса на планиране е важно за разработването на плана за ангажиране на
общността. Несъответствието между очакванията за ролята на гражданите и бизнеса
може да доведе до разочарование и конфликти, които да провалят процеса на
създаване и изпълнение на политики. Прозрачността и яснотата насърчават доверието
и изграждат подкрепата на заинтересованите страни при разработването на политики.
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В рамките на процеса на ангажиране на гражданите и бизнеса трябва да залегнат
отговори на въпроси какво се очаква от техния принос, до каква степен тяхното мнение
е значимо и валидно за изграждането на политики.
Ясното дефиниране на темата и целта на процеса на включване са критични за
успешното участие на гражданите и изискват прецизно дискутиране и разпространение
на резултатите от дискусиите. Разминаването между очаквания от ангажирането и
реалното включване на гражданите би довело до конфликт.
При започване на комуникация със заинтересованите страни по дадена тема е нужно
да се очертаят и правилата за ангажираност независимо дали тази комуникация е на
живо, посредством анкетиране или чрез електронни канали. Тези правила трябва да
позволяват свободата на изказване и изслушване сред участниците и да се акцентира
върху слушането, разбирането, взаимното уважение и създаването на равни
възможности за включване без страх от заплахи или подигравки.
Активното ангажиране на участниците, а не само предоставяне на информация и
документация, спомага за тяхното внимание и желание за принос и не трябва да се
подценява. Възможно е прилагането на интерактивни инструменти за ангажиране, като
например разпределение на бюджета, сценарий или рейтинг на изображения,
проучвания за визуални предпочитания и упражнения за въвеждане на карти онлайн
или в сесия лице в лице, могат да бъдат полезни за гарантиране, че събраните данни са
информирани, адекватни и надеждни.
Традиционно заинтересованите страни, които са най-близо до проблемите, често имат
най-добрите решения. Тяхното овластяване е ключово при разрешаването на
обществено значими проблеми и изграждане на добри политики – то може да се
осъществи посредством създаване на комитет на заинтересованите страни, който да
подпомага провеждането на среща, да поддържат връзка с аудиторията, да активират
общността, за да разработи тя свои собствени решения.
Гарантирането на разнообразието сред участниците е нужно за осигуряване на
достоверни резултатите и разнообразни идеи при формулирането на нови политики.
Гласът на различни участници е нужен, за да гарантира балансирана и справедлива
дискусия.
Различните участници в процеса ще спомогнат за покриване на всички демографски
сегменти от населението, ще осигурят минимална критична маса, спрямо която да се
направят надеждни заключения, и техните виждания ще послужат за поддържане
подкрепата на общността.
Всяка общност е уникална и всяка политика засяга различен набор от заинтересовани
страни. Създаването на демографски профил на общността и адаптирането му към
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различни политики ще осигури път за достигне до всеки демографски сегмент. Нужно е
да се обърне специално внимание на населението със специални потребности –
например, проблеми със слуха, зрението или мобилността. За тях трябва да се
предоставят алтернативни начини за участие и комуникационни канали.
Участието лице в лице за много участници е непосилно в редовните часове, затова
трябва да се предоставят алтернативни часове и график на срещите. Друга алтернатива
е предоставянето на онлайн възможност за участие – посредством смартфон, таблет,
компютър или дори електронен павилион. Най-ефективният начин да се достигне до
по-слабо представеното население е да се отиде при тях и с помощта на интерактивни
средства да се проучи тяхното мнение. В случаите, когато целевите групи са извън
териториалния обхват на администрацията е по-подходящо те да бъдат посетени на
място и да бъде организирана срещата предварително.
Демографският подбор не е единствения подход за осигуряване на разнообразието –
то може да се отнася и към перспективите. Ценна роля на ангажираността на
общността е да се разширят вижданията на участниците, за да се разберат по-добре
въпросите от различни гледни точки и да се гарантира, че предоставените от тях данни
са с балансиран поглед върху възможностите за планиране и приоритетите на другите
членове на общността.

3.3. Дизайн на процеса на включване

Проектирането на процесите за включване са начините, по които планиращите
определят най-добрия подход за използване на обществената сила и налични ресурси.
Дизайнът на процеса трябва да се фокусира върху въпроси, свързани с това каква
информация трябва да бъде събрана от участниците, кога са необходими резултатите
от сесиите със заинтересовани страни, какви ресурси са на разположение за
ангажиране на заинтересованите страни и кои от тях са най-подходящи.
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При планиране процеса за включване може да се изработи изключително подробен
работен план и обхват на услугите. На този ранен етап могат да се вземат предвид
множество канали за ангажиране, които да бъдат повлияни от целите за получаване на
обратна връзка от гражданите и бизнеса.
Въпреки че всеки план трябва да бъде приспособен към специфичните обстоятелства и
изисквания за местно планиране на политики, процесът на рационално планиране е
основополагащ за планиране на общественото ангажиране. Процесът на рационално
планиране е описан в няколко стъпки:
1. Определяне ценностите и приоритетите на общността
При започване на процеса на планиране на нови политики със заинтересованите
страни трябва да се направи ревизия на предишно адресиране на темата. Предишни
дискусии вероятно ще носят ценна информация и чрез разглеждането им, ще може да
се избегне задаване на едни и същи въпроси и обсъждане на стари аргументи. По този
начин могат да се избегнат минали грешки и да се преодолеят минали недостатъци на
дискусиите.
2. Определяне на възможностите и предизвикателствата
Често недобре дефинираният процес може да доведе до неефективно участие и
неадекватни резултати. Чрез прозрачно и конкретно очертаване на ключови въпроси,
сценарии и предизвикателства, ще се установи яснота в началото на дискусията и ще
бъде избегнато недоволството от несъответстващите очаквания на аудиторията. При
определяне на предизвикателствата или идентифициране на възможностите за
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разгръщане на местните политики, фокусът трябва да е върху това, което общността
има да постигне.
3. Създаване и оценка на алтернативите
Оценяването на алтернативни сценарии за изработване и прилагане на местните
политики трябва да бъде техническо упражнение, което да включи планиране на
сценарии като практическо упражнение. Привлекателните материали, описващи или
изобразяващи алтернативи, ще генерират по-надеждни резултати в време на процеса
по ангажиране на общността. Добре е да бъдат използвани визуални материали и
лесни за разбиране графики за по-бързо предаване на идеите и концепциите.
За участниците е важно да спомогнат за определяне на критериите за оценка за
изпълнение на политиките, които да бъдат свързани с приоритетите на общността,
установени по време на дейностите, свързани с конкретната политика.
4. Прецизиране на предпочитаните алтернативи
Често наличието на повече от един сценарий за развитие на политиката е предпочитан
от аудиторията и общността; а смесването на няколко алтернативни сценария е добър
компромисен вариант при разнопосочни мнения на участниците, защото биха съчетали
най-добрите аспекти на всяка от тях. Ако смесването не е възможно, може да се
приложат стратегии за смекчаване на избрания сценарий, така че той да доведе до
желаните резултати и да удовлетворява нуждите и желанията на общността.
Предпочитаният алтернативен сценарий за политика за може да не е идеалният.
Разрешаването на гражданите и бизнеса като участници в процеса по формулиране на
политиката трябва да могат да я преразглеждат в съответствие с поставените цели и да
достигат консенсус с местната власт за осъществяването й.
5. Утвърждаване и популяризиране на плана
Култивирането на положителен климат сред участниците в процеса на формулиране на
политиката подчертава позитивизма на процеса по включване. Чрез събиране и
докладване на разнообразието от събрана информация от аудиторията ще изпъкнат
приоритетите на общността.Резултатите от обсъжданията могат да бъдат представени
на обществеността като доклади или инфографики, които да описват процеса на
създаване на политиката.

3.4. Техники за фасилитиране

Фасилитирането на обществени процеси и управлението на заинтересовани страни в
тях не е лесна задача. При изграждане на дизайна на процеса фасилитирането трябва
да отговаря на въпроси, свързани с най-ефективните методи, нуждите които трябва да
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се адресират, гарантирането на равнопоставеност и изслушване и наличните ресурси за
процеса.

Предизвикателството в края на кампанията за ангажиране е намирането на място за
всички събрани данни. Различните методи, използвани за включване на различни
групи от гражданите, усложняват представянето на резултатите. Например, едно
количествено изследване може да се използва за ангажиране на обществеността
онлайн или „среща в кутия“, но качествените изследвания изискват индивидуална
обработка на данните. Стратегията за ангажиране трябва да доведе до равенство
между методите и резултатите да са еднакво адекватни и валидни. Какофонията от
множество разностранни мнения може да доведе до объркване и размиване на
процеса по формиране на политиката.
Фасилитирането на процеса трябва да започва с ясно определяне на целта,
очакванията и основните правила по време на срещите в началото на срещата, за да
привикнат участниците към правилата на комуникация и да разберат какъв принос се
очаква от тях. Техният ангажимент може да се подчертае визуално чрез снимки,
видеоклипове, изображения и графики.
Друг аспект при воденето на дискусия е полагане на усилия за създаване на
приобщаваща, свободна от оценка и етикетиране зона, която да гарантира, че всеки
има равна възможност да се изказва и изразява мнение. Не е редно да се създава
атмосфера на разделение „ние и тях“ сред аудиторията или между аудиторията и
местните власти.
Фасилитаторът трябва да ръководи дискусията и участието и насърчава участието на
всеки. Той трябва да управлява тези процеси – например, да прилага методи като
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предоставяне на бележки за участниците, които да добавят коментари към карта или
списък с приоритетни области, за да се гарантира, че идеите са документирани и могат
да бъдат синтезирани в контекста на формирането на политиката. Някои участници
предпочитат някой, който да говори с тях един по един под формата на интервю,
докато други предпочитат да бъдат ангажирани в групова обстановка и да дискутират с
всички.
Дискусиите по групи позволяват синтезиране на общи позиции и помагат на
фасилитатора по-лесно да управлява процесите. В ситуации, в които има силни и
страстни групи от заинтересовани страни, те могат да се позиционират в специална
фокус група, което ще позволи подробно обсъждане на техните опасения, тяхното
изслушване и документиране. Разрешаването на конфликти може да бъде
изключително предизвикателство за успешно управление на процесите по включване и
създаване на нови политики. Ако има или се оформят противоположни мнения по
групи, трябва тяхната емоция да бъде овладяна от фасилитатора. При нарастване на
напрежението между участниците фасилитаторът трябва да балансира и да фокусира
вниманието на групата върху споделените приоритети, за да сплоти участниците.
Понякога при по-спорни политики по-добрия вариант може да е индивидуалното
интервюиране на заинтересованите. Това може да бъде ефективен начин за детайлно
разбиране на техните приоритети и проблеми, разсейване на гняв или враждебност и
повишаване на доверието на участниците в процеса. Всяко мнение е ценно при
формиране на политиката и трябва да бъде подкрепяно, колкото и рисковано да
изглежда. Това ще повиши общото доверие във фасилитатора и неговия авторитет и
може да намали напрежението.

3.5. Подбор на инструменти за включване

Тонът на обществено ангажираните групи е от критично значение, особено при спорни
политики. За да се отразят правилно всички перспективи трябва да се прилагат
инструменти, които позволяват всеки да разкаже своята история и да изкаже своята
гледна точка. Има много и разнообразни инструменти и подходи за ангажиране на
общността. Някои от тях изглеждат примамливо подходящи, но невинаги са такива.

20

Сборник с конкретни предложения за включване на гражданите и бизнеса в община Видин

За да се приложат най-добрите инструменти е нужно да са напълно ясни целите,
аудиторията и ресурсите за формулиране на дадена политика. За тази цел трябва да се
дадат отговори на следните въпроси – кои инструменти ще са необходими и с каква
степен на функционалност и интерактивност, как трябва да бъдат конфигурирани,
какъв стил и тон на дискусията са най-ефективни, какви са наличните ресурси, кой ще
обработва и прилага резултатите, как ще бъдат приложени резултатите на практика.
Като фасилитатори на процеса на включване на гражданите, местните власти трябва да
се стремят към среда, в която да бъдат чути всички заинтересовани страни и мнения.
Това означава инструментите за ангажиране да бъдат отворени за нова информация и
същевременно избягване на конфликти мнения и ситуации.
Традиционно дискусиите със заинтересовани страни, и най-вече граждани, протичат
формално и без прилагане на иновативни подходи, но те са добър начин за сплотяване
на аудиторията и създаване на позитивна творческа атмосфера. Прилагането на
подходящи иновативни техники и подходи за разработване на политиката ще спомогне
да се събере необходимата информация и ще подкрепи процеса на планиране.
Възможно е да се консултирате и с външни лице и организации, специализирали се в
медиирането, за да почерпите добри идеи.
Друг важен аспект е ранното планиране и предварителната подготовка на процеса по
включване на гражданите. Добре е да има първи контакт с обществеността по дадена
политика достатъчно рано, за да бъде отворена за всякакви идеи, предложения или
въпроси, които гражданите и бизнеса могат да предложат преди да бъдат създадени
конкретни възможности и алтернативни сценарии на политиката. Могат да бъдат
приложени упражнения за приоритетно класиране на идеи или попълване на
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идентификационни карти, за да се насърчи приноса на заинтересованите страни преди
осъществяване на същинската дискусия. Онлайн проучванията могат да бъдат ценен
начин за ефективно събиране на тази информация.
При процесите за ангажиране на гражданите трябва да има много възможности за
участие и включване. Възможно е да бъдат организирани дни на отворените врати,
традиционни публични срещи, онлайн проучвания, пощенски съобщения, електронни
платформи за докладване на граждански позиции и други. Не всеки вариант е
необходим и ще бъде полезен за всяка политика, затова трябва да подходите за
включване да бъдат внимателно подбрани спрямо аудиторията и ресурсите.
Един от най-предпочитаните начини за гражданско участие е използването на онлайн
инструменти, защото е бърз, всеобхватен и рентабилен. Докато анкетните проучвания с
живо допитване имат ниски нива на участие от гражданите, по-цветните и
интерактивни онлайн опции, които са специално предназначени за планиране на
политики, могат драстично да подобрят ангажирането на гражданите. Чрез
използването на онлайн инструменти като интерактивно картографиране, проучвания
за визуални предпочитания или упражнения за разпределяне на бюджета, този подход
може да бъде дори забавен и образователен. Онлайн инструментите за проучване,
които представят една и съща информация на всеки участник, позволяват отговорите
да бъдат представени в табличен вид и използвани директно в документите за
планиране. Включването на онлайн алтернативи за участие ще позволи да бъдат
изслушани граждани с по-ниска или по-висока мотивация и гражданска позиция. Това
често ще разкрива по-умерени възгледи и увеличава разнообразието от изразени
мнения, като по този начин намалява вероятността резултатите да бъдат доминирани
от силни или постоянни мнения на малцинствата.
При планирането на политики представителите на местното управление се изкушават
да поддържат диалога на високо ниво, тъй като много политики са абстрактни и са
свързани с политически нагласи. Но този подход не жъне успех сред гражданите тъй
като остава далеч от техните практически потребности. В такива случай е нужно да се
включват повече конкретни примери близки до реалността, за да се ангажира
общността в процеса. Възможно е и представянето на успешни сценарии и варианти на
място посредством визуални симулации или сценарии, които да помогнат на
гражданите да си представят бъдещето; както и провеждане на изследвания за
визуални предпочитания, включително графики или снимки.
Насърчаването на диалога между участниците е ключово за формулиране на успешна
политика. Всяка заинтересована страна носи своята уникална перспектива и роля на
обществено ангажирана и може да предостави информация от всички гледни точки.
Участниците могат да се учат един от друг, така че техният принос не само да отразява
собствените им мнения, но и да оценяват перспективите на другите. Сесиите в градския
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стил, социалните медии и дискусиите в малки групи са чудесни начини за насърчаване
на диалога. В някои случаи е подходящо да се използват методи за анонимизиране на
мненията на участниците – например, безжични клавиатури или мобилни телефони
или други анонимни техники за гласуване на срещите, за да се гарантира, че всеки има
възможност да участва и не се притеснява от това. При провеждане на срещи на
открито, сред другите членове на общността, трябва да се ограничи възможността
случайни минувачи да се намесят с неподготвено мнение и да смятат процеса. Тези
открити форуми също не успяват да генерират достатъчно адекватни и измерими
данни за дефиниране на политиките.
Планирането на процеса по включване никога не може да предвиди всички
обстоятелства и особености на аудиторията. За да бъде управлението на процеса по
формулиране на политика отзивчив към всички перспективи и ефективен е важно да
се отбележи, че понякога собствения ход на еволюцията е най-добрия подход, защото
като цяло процесите на включване на гражданите могат да крият непредвидими и
спонтанни ситуации и обстоятелства.

3.5.1. Комуникационни канали

Предоставянето на информация за гражданите е един от подходите за тяхното
информиране по различни теми. Въпреки че е най-разпространеният подход, не е
задължително той насърчава активното включване на гражданите в тези процеси.
Целта на подходите при информирането е да предоставят широк спектър от
традиционни и иновативни инструменти за повишаване на знанието на гражданите за
протичащите процеси на планиране и изпълнение на политики, да повишат доверието
в тези процеси и да подобрят прозрачността.

3.5.1.1. Създаване на уеб-портал

Създаването на специализиран уеб-портал изисква не само технически капацитет, но и
експертен състав, който да го управлява.
Реализирането на уеб-портала изисква закупуване на специализиран домейн и хостинг
пространство. Нужен е екип, който да направи дизайна на портала, да обезпечи
поддръжката му и да обучи общинските служители да работят с него. Екипът, който ще
поддържа портала трябва да има капацитета да управлява информацията на него и да
предоставя навременна информация и данни за гражданите.
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3.5.1.2. 48-часова информационна система

48-часовата информационна система традиционно се интегрира в информационни уебпортали, за да дава навременна информация за текущи политики и проекти на
местните власти.
Създаването на такава система започва с оценка на съществуващия технически и
експертен капацитет и готовност на ангажирани на местната власт за предоставяне на
такава услуги. Полезно е да се посети община, която вече има такава 48-часова система
и се проведе среща за трансфер на знания и изграждане на капацитет сред
ангажирания персонал за внедряване на системата. Следваща стъпка при реализацията
й е концептуализиране на местната система и разговори с ИТ експерти за нейното
параметризиране. Последна стъпка би било разработването й и интегрирането й в
съществуващ уеб портал на местната власт.

3.5.1.3. Е-участие и обществени консултации

Електронното участие на гражданите осигурява достъп до по-широка аудитория и
гарантира анонимността на участниците. За създаването на такава услуга е нужно
консултиране с ИТ експерти за разработване на раздел в съществуващ уеб портал на
местната власт, който да поддържа платформа за онлайн участие. Нужно е да се
сформира екип от общински служители, който да управлява платформата и да
разглежда предложените решения и да отсява подходящите.
Посредством такава услуга ще могат да се провеждат обществени консултации и
допитвания.

3.5.1.4. Мобилно приложение

Създаването на мобилно приложение за смартфон е неделима стъпка от
установяването на услуги за активно включване на гражданите в съвременния
технологичен свят. То може да включва всички услуги предлагани от уеб-портала и да
изпращам нотификации към потребителите при появата на нова тема за обществено
дискутиране.
Посетете http://projects.plovdiv.bg/ като пример за общински уеб-портал, на който
се публикува информация за всички текущи инфраструктурни проекти на град
Пловдив.
Ако не е възможно създаването на специализирано приложение, то може самата
платформа да бъде създадена така че да се визуализира подходящо на платформите за
смартфон.
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3.5.1.5. Планиране на бюджет с участие на гражданите

Процесът на планиране на бюджет с участието на гражданите изисква умело
модериране и поставяне на граници. Редно е той да е последван от конкретни
дейности, които ще позволят на гражданите да представят проблеми, нужди и
опасения и да предлагат приоритети и алтернативни решения. Участниците трябва да
могат да представят своите предложения за определяне на бюджета електронно или
на хартиен носител на местната власт. Посредством портала общинските експерти ще
могат да дават информация за бюджетното планиране и неговото разпределяне по
различни направления.

Ключът към ефективното включване на гражданите в процесите на планиране и
изпълнение на местните политики е да се ангажират правилните експерти и
заинтересовани граждани по конкретни въпроси в точното време, вместо да се
иска от тях да присъстват на много и разнородни срещи или инициативи, без ясен
фокус, или да се иска от тях информация, която след това да не се използва.

3.5.1.6. Кампаниране

За да се постигне пълно използване на предлаганите услуги от общинския портал за
включване на гражданите, то трябва да е съпровождано от инициативи и кампании,
например:





Промотиране на социални услуги посредством профили в социалните мрежи и
редовни информационни потоци (“newsfeed”);
Живи кампании сред гражданите или щандове, на които доброволци или
граждански активисти да представят услугите за включване на общината,
оповестяват бъдещи събития или провеждат допитвания до гражданите;
Кампании за награди за всеки гражданин, който използва електронните услуги
на общината, за да изпраща коментар, пост, въпроси или предложения.

3.5.2. Подходи за ефективно включване

Съществуват различни подходи за включване на гражданите в процесите за формиране
на политики на местно ниво.

25

Сборник с конкретни предложения за включване на гражданите и бизнеса в община Видин

Когато всички заинтересовани страни и гражданите се съберат трябва да има
модератор, който да води срещата. С цел процесът на събиране на информация и
мнения от всички участници да е най-ефективен, модераторът може да приложи набор
от упражнения, с които да насърчи участниците да се включат и изкажат своето
мнение. Също така той може да насочва и модерира дискусиите като насърчава
участниците да структурират своите решения в подходящ формат.
Най-общият формат на срещи с гражданите може да бъде в следните стъпки:
1) Отваряща сесия
a) Представяне на модератора, участниците и темата на дискусията
b) Задаване на дискусионна рамка
c) Предупреждение, че сесията се записва/заснема
2) Дискутиране на проблема
a) Представяне на някои идеи/сценарии за решения
b) Поставяне на дискусионни въпроси
c) Дискутиране по групи на проблема, записване на решенията
d) Представяне на идеите на групите
3) Обобщаване на идеите
a) Изслушване на всички участници
b) Задаване на поясняващи въпроси
c) Записване на идеите на видно място
4) Заключителни думи
a) Обобщете дискусиите и представените идеи
b) Даване на информация за последващи стъпки
c) Покана към участниците да посетят и друго такова събитие
5) Последващи дейности
a) Публикуване на решенията/идеите
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b) Публикуване на материалите и записите от сесията
c) Оповестяване на резултатите от нея в медии или други комуникационни канали
d) Подготовка на следващо събитие
Някои конкретни идеи за подходи и техники за активиране на гражданите и тяхното
участие в генериране на идеи за политики и тяхното изпълнение може да разгледате в
подсекции 3.5.2.1. – 10.
3.5.2.1. Световно кафене

„Световно кафене“ е подход, насърчаващ неформалната комуникация, организирано
за малък брой участници с основна задача диалог помежду им върху даден проблем и
генериране на решения.
Модераторът представя темата във всичките й аспекти като история или презентация с
нагледни материали, в сбит и открит начин, за да насърчи обсъждането. Изисква се
публиката да се включва с въпроси и коментари.
Целта на подхода е диалог и включване.
Кои са участниците?
Ключова роля има модераторът, който да осигури диалога и живата дискусия.
Възможно е да се включат и тесни експерти, които да отговарят на конкретни въпроси
или да коментират осъществимостта на дадено предложено решение.
Продължителност
Сесията трябва да продължи неповече от 1 ½ час, което да включва представяне на
темата (15 минути), дискусии сред участниците (15 мин), структуриране на решения (15
мин), обобщения (30 мин) и заключение (15 мин).
Защо е подходящ?
 Приложим за малка до средна група хора (5-20)
 Приложим за всяка тема
 Планирането и изпълнението не изисква значителни ресурси
 Темата активира аудиторията
 Насърчава диалога, генерират се решения
Как се организира?
 В неформална обстановка, разчупена локация
 При наличие на индивидуални маси, на които да се оформят малки групи
заинтересовани
 В удобен час за участниците, вземащ предвид и продължителността на
събитието
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С достатъчно време за дискусии по масите, представяне на решенията и
обобщението им

Необходими материали
 Малки маси и столове за участници и водещи
 Листи/флипчарт и маркери за всяка маса
 По-голям лист (постер) за обобщение на решенията
3.5.2.2. Работни фокус групи

Участието в работни фокус групи дава възможност на експерти и граждани да
анализират, споделят и подобрят своите знания за местното планиране, управление и
оценка на проекти и програми за развитие. Възможно е участието на няколко
общински експерта, които да насочват дискусията.
Възможно е да се използват нагледни средства – карти, видеоклипове, графики и
илюстрации и т.н.
Целта на подхода е аналитичен диалог, разказване на истории, овластяване,
разглеждане на прогрес и/или резултати от дейност.
Кои са участниците?
Сесията може да бъде в неформална атмосфера. Темата се представя от подходящ
общински експерт като презентация. Очаква се включилите се граждани да започнат
дискусия по проблема, в която да няма правилни или грешни предложения. Трябва да
се осигури участието на всеки, без да има доминиращи изказвания.
Продължителност
Сесията може да е с продължителност според нуждите. Няма определени граници.
Защо е подходящ?
 Приложим за малка група хора (5-12)
 Особено подходящ за технически теми
 Планирането и изпълнението не изисква значителни ресурси
 Насърчава диалога между граждани и експерти
Как се организира?
 Във формална или неформална обстановка
 С участие на силно заинтересовани граждани, по-възможност с технически
капацитет
 Периодични срещи на фокус групите
 В удобен час за участниците, вземащ предвид и продължителността на
събитието
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С достатъчно време за обсъждане на решения

Необходими материали
 Столове и маси за участници и водещи
 Листи и химикали за участниците
 Карти, графики, илюстрации като помощни материали
 Разпечатани възможни решения
 По-голям лист (постер) за обобщение на решенията
3.5.2.3. Разказване на истории

Разказването на истории е интригуващ, неформален подход за активиране
аудиторията и включването им в диалога по емоционален начин. Подходящ е
проекти, свързани с креативност, историята на местната общност или изграждане
визия за развитието на местната общност. Подходящ подход е ако желаете
разкажете по достъпен начин за идеите и визията си за местното развитие.
Целта на подхода е диалог и разглеждане на прогрес и/или резултати от дейност.

на
за
на
да

Кои са участниците?
Модератор и малка група от 5-10 души.
Продължителност
Разказването на историята е кратко (5-10 мин), а последваща дискусия е дълга според
нуждата от темата.
Защо е подходящ?
 Приложим за малка група хора (5-12)
 Особено подходящ за креативни теми и изграждане на визия
 Генерират се голям набор от идеи, които трябва да бъдат разгледани от
експерти
 Не изисква финансови ресурси
 Насърчава гражданите да бъдат автори на визията за своята общност
Как се организира?
 В неформална обстановка, в креативна среда
 С участие на силно заинтересовани граждани
 В удобен час за участниците, вземащ предвид и продължителността на
събитието
 С достатъчно време за обсъждане
 Възможно е използване на материали за визуализиране на визията
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Необходими материали
Не са нужни специфични материали.
3.5.2.4. Холистично проучване

Холистичното проучване е вид беседа, чиято основна цел е да сравни различните
виждания по даден проблем и да намери нова, различна перспектива върху него. Той
включва дискусии и разговори със запознати по темата като разглежда различни
креативни решения на проблема. Силна страна на този подход е диалогичността
посредством която се постига по-дълбочинно виждане върху решенията на даден
проблем.
Целта на подхода е сътрудничество, консултиране и разглеждане на прогрес и/или
резултати от дейност.
Кои са участниците?
Този подход може да се използва във всякакви групи заинтересовани страни, както и
сред различен брой участници.
Продължителност
Проучването може да продължи според нуждите на темата - от няколко минути до 2030 мин.
Защо е подходящ?
 Приложим за всякакви групи заинтересовани
 Подходящ при проблеми изискващи креативност
 Не изисква финансови ресурси
Как се организира?
 Във формална или неформална обстановка, в креативна среда
 С участие на силно заинтересовани граждани и експерти
 Като индивидуална или колективна беседа
 Възможно е използване на материали за визуализиране
Необходими материали
 Флипчарт и маркери
3.5.2.5. Дискусия тип „аквариум“

Дискусиите тип „аквариум“ са лесен, ефективен подход алтернативен на пленарната
дискусия. Тя съчетава фасилитирането на голяма група с дискусиите в малки групи и
така създава ярък дискусионен дух. При нея няма дистанция между водещите и
аудиторията – обикновено всички участници са подредени във вътрешен кръг
(„аквариум“) и един или повече външни кръгове. Тя успешно замества панелните
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дискусии, защото позволява динамично участие и дискутиране на контрастиращи си
теми.
Целта на подхода е диалог, консултиране и разглеждане на прогрес и/или резултати от
дейност.
Кои са участниците?
Дискусиите тип „аквариум“ включват малки групи (около 5-10 души) във вътрешния
кръг, които дискутират пред тези във външния кръг, които само слушат и наблюдават
процеса. Ако някои от участниците от външния кръг иска да се включи, той трябва да
помоли някой от вътрешния кръг да му отстъпи мястото си.
Продължителност
Предвиденото време трябва да е съобразено с темата (20-30 мин.) и с нуждата от
глобална дискусия между участниците.
Защо е подходящ?
 По-подходящ за формална обстановка
 С участие на силно заинтересовани граждани и експерти
 Подходящ за технически теми
Необходими материали
 Столове и маси за участниците
 Листи и химикали за участниците
3.5.2.6. Фокусиране върху решения

Подходът за фокусиране върху решения е целево ориентиран към желан резултат в
края на сесията. Той не обсъжда бариерите и възможностите, а се фокусира върху
решенията. Този подход насърчава разсъжденията върху настоящите и бъдещите
обстоятелства и желанието за преодоляване на предизвикателствата.
Целта на подхода е консултиране, пряко вземане на решения и разглеждане на
прогрес и/или резултати от дейност.
Кои са участниците?
Един модератор и малка група (5-10 души).
Продължителност
Според нуждата на дискусията, но приблизително около 30 мин.
Защо е подходящ?
 Приложим за малка група хора (5-10)
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Възможно е включване на тесни експерти, както и граждани с технически
капацитет
Генерира решения
Планирането и изпълнението не изисква значителни ресурси
Насърчава диалога между граждани и експерти

Необходими материали
 Столове и маси за участниците
 Листи и химикали за участниците
3.5.2.7. Динамично фасилитиране

Динамичното фасилитиране е подход при групови дискусии при теми, които силно
засягат местната общност и е възможно да предизвикат емоционални реакции. Този
подход използва емоционалната сила и мотивация на участниците да се справят с
наболял проблем. Изисква креативност и не следва традиционната, линейна структура
на модериране с предварителен дневен ред и упражнения. Може да се използва при
проблеми с етичен аспект.
В хода на дискусията модераторът или негов помощник попълва флипчартове със
следните основни аспекти на темата – „Предизвикателства/Въпроси“, „Решения/Идеи“,
„Съображения/Възражения“, „Информация/Виждания“.
Целта на подхода е диалог, консултиране и разглеждане на прогрес и/или резултати от
дейност.
Кои са участниците?
Форматът е гъвкав и може да включва средни до големи групи (8-20 души); изисква
модератор.
Продължителност
В зависимост от темата, но не повече от 1 – 2 часа.
Защо е подходящ?
 Приложим за малка до средна група хора (8-20)
 Приложим за всяка тема
 Планирането и изпълнението не изисква значителни ресурси
 Темата активира аудиторията
 Насърчава диалога, генерират се решения
Как се организира?
 Във формална или неформална обстановка
 Опитен модератор, възможно е и с помощник модератори и фасилитатори
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В удобен час за участниците, вземащ предвид и продължителността на
събитието
С достатъчно време за дискусии и изказвания

Необходими материали
 Столове и маси за участници и водещи
 Листи и химикали за участниците
 4 флипчарта за обобщение на основните аспекти по време на изказванията
3.5.2.8. Петфакторен подход

Петфакторният подход е ефективен подход за групово вземане на решения. Той
уважава и съчетава всички индивидуални мнения и виждания. Този подход е
предназначен за вземане на окончателно решение, а не само да събира обратна
връзка от заинтересованите страни.
Модераторът представя темата и предложеното решение от някой от участниците.
Участниците дискутират решението и при нужда и по преценка предложилият го прави
промяна по него. След финалното оформяне на предложението, модераторът събира
финални мнения и оценки – всеки участник има право да гласува за решението или
аспекти от него с вдигане на ръка и оценка с 1 до 5 пръста на ръката си.
Целта на подхода е консултиране, пряко вземане на решения и разглеждане на
прогрес и/или резултати от дейност.
Кои са участниците?
Възможно е да се приложи при малка до средна група (5-10 души).
Продължителност
Около 30 мин. като се има предвид, че дискусията може да отнеме повече време.
Защо е подходящ?
 Предлага пряко вземане на решение по дадена тема
 Включва активни граждани и експерти
 Гражданите са автори на решението
Как се организира?
 Във формална или неформална обстановка
 Опитен модератор и автор на предложението за решение
 Включва граждани и експерти
 В удобен час за участниците, вземащ предвид и продължителността на
събитието
 С достатъчно време за дискусии и изказвания
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Необходими материали
 Столове за участници и водещи
 Листи и химикали за участниците
 Флипчарт
3.5.2.9. Отворени пространства

Подходът „отворени пространства“ се уповава на самоорганизация от страна на
активни граждани. Той е целево ориентиран, фокусиран върху специфична и важна
задача за общността и няма формален дневен ред.
Подходът изисква участниците да са в кръг и да няма бариери помежду им – например,
маси. За всеки участник има лепящи листчета и химикали/маркери. Водещият обяснява
проблема и моли участниците да запишат своите опасения и съображения по темата и
да ги организират на флипчарт. След подреждането им се формира дневен ред и
участниците се разпределят в дискусионни групи спрямо дневния ред и своя интерес
към проблема. Водещият събира мненията по групи и ги обобщава в края на
дискусията.
Целта на подхода е консултиране, сътрудничество, етичност и разглеждане на прогрес
и/или резултати от дейност.
Кои са участниците?
Преди всичко активни граждани.
Продължителност
Възможно е дискусиите да са с ограничена продължителност – 30 мин., 45 мин., 60
мин.
Защо е подходящ?
 В неформална обстановка
 Няма организирано специализирано събитие за дискусия на темата
 Има достатъчна гражданска мотивация и сила за справяне с проблема
 Подходящ за технически проблеми и изграждане на визия
 Може да включи и участието на лица с техническа експертиза
Как се организира?
 В неформална обстановка, в креативна среда
 С участие на силно заинтересовани граждани
 С участието на водещ дискусиите
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В удобен час за участниците, вземащ предвид и продължителността на
събитието
С достатъчно време за обсъждане и изказвания
Възможна е уговорка за последваща среща

Необходими материали
 Лепящи бележки
 Флипчарт или голям лист (постерен формат)
 Химикали/маркери
3.5.2.10. Кръгов процес

Кръговият процес е метод на фасилитира, при който се разглеждат няколко
перспективи на даден проблем, идентифицира всеобщото мнение и разногласията и
извежда на преден план вижданията, които не са били обмисляни. Създава
възможност всеки да участват и е гъвкав по отношение на групите и потенциалните
теми.
Модераторът дава възможност на участниците да се представят и групата да създаде
свои правила за дискусията. След това се провежда дискусия и накрая участниците
обобщават най-важните резултати от нея и правят дебрифинг.
Целта на подхода е диалог, включване и разглеждане на прогрес и/или резултати от
дейност.
Кои са участниците?
Малка до средна група (5-12 души) и модератор.
Продължителност
Обща продължителност 20 до 3о мин.
Защо е подходящ?
 Приложим за малка до средна група хора (5-12)
 Приложим за всяка тема
 Планирането и изпълнението не изисква значителни ресурси
 Темата активира аудиторията и насърчава диалога
Как се организира?
 Във формална или неформална обстановка
 В удобен час за участниците, вземащ предвид и продължителността на
събитието
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С достатъчно време за дискусии и изказвания по различните перспективи,
представяне на решенията и обобщението им

Необходими материали
 Маса и столове за участници и водещи
 Листи/флипчарт и маркери за участниците
 По-голям лист (постер) за обобщение на решенията
3.5.3. Сравнение на техники за гражданско участие
В следната таблица са представени техниките за привличане на гражданите и техните ползи и
недостатъци:
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Табл. 2 Техники за привличане на гражданите
Техника
Процес на
номиналната
група

Описание

Как се прилага?

Преимущества

Ограничения

Техника за малка група, предназначена
да идентифицира нуждите и целите на
гражданите и групите.

Може да бъде използвана в
цели процес на вземане на
решени, но е най-често
използвана в началото, за да
се идентифицират нуждите и
по-общи цели.

Форматът обикновено изисква
всички, включени в срещата,
да са активни участници в
дискусиите.

Не е статистически валиден.

Ограниченото дебатиране
насърчава гражданите да
изказват своите виждания без
страх от критика.

Обикновено не позволява
задълбочаване на темата.

Обикновено се състои от няколко
прости въпроса, насочени към
конкретен проблем.
Включва подбор на граждани, не е
нужно те да са избирани така че да
представляват различни перспективи.
Изисква 2-3 модератора на група.

Фокус групи

Техника за малки групи, която
задълбава в детайлите на проблемите.
Обикновено включва 6-12 участници.
Обикновено включва различни
граждани, но не е нужно да са
подбирани на рандомизиран принцип.

Резултатът от нея е списък с
проблемите или действията
по приоритет.
Работи по-добре с малки
групи (по-малко от 12 души).

Сходен с процеса на
номиналната група, но е
предназначен да насърчава
взаимодействия и обмен на
идеи сред участниците.
Изисква опитен фасилитатор,
който познава темата и
модерира добре.

Помага да се постави фокус
върху бъдещите проучвания…
често се използва като
прекурсор на обществено
анкетиране.
Позволява гражданите да чуят
и обсъдят всяка тема
детайлно в модериран
формат.
Позволява по-голяма
гъвкавост от гледна точка на
дискусията и заключенията.

Включва само малка част от
обществеността.

Понякога е трудно да се
изберат участници.

Не е статистически валиден.
Включва малка част от
обществеността.
Понякога е трудно да се
изберат участници.
Дискусията изисква опитен
фасилитатор.

Изисква 2-3 модератора на група.
Документация от срещата е ключово
изискване.

Анкетно
проучване

Понякога използва въпросници.
Може да се реализира по имейл,
телефон или лично.
Измерва, със степен на статистическа
значимост, каква е нагласата на
обществеността по конкретни теми.

Може да се използва в целия
процес на планиране.

Позволява включването на
много граждани.

Често се използва в началото
на процеса за

Позволява вземащите
решения да отнесат

Много потенциално
методологически проблеми,
свързани с рандомизирането
и други.
Може да е скъп подход.
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Обикновено събира повече информация
отколкото при срещи в малки групи.

Техника „Делфи“

Електронни
съобщения

Сходна на техниката за анкетно
проучване, но е резултат от серия
проучвания сред групи респонденти,
които може никога да не се срещнат
като група.
Често се използва сред групи експерти,
но може да е насочено и към широката
общественост.
Използва се информиране или
генериране на подкрепа от гражданите.

идентифициране на нужди и
цели.

резултатите до цялото
население.

Може да се използва и покъсно в процеса за
образоване на гражданите и
да даде истинска възможност
за мнения върху алтернативни
политики.

Често е възприемано като
политически ефективна
техника.

Най-често се използва
рандоминизирана извадка за
осигуряване на статистическа
валидност.
Обикновено представлява
изпращане на серия от
подробни анкети до група
респонденти.
Въпросите от проучването се
основават на отговори от
предишни проучвания.
Обикновено представлява
бюлетин, флаер или реклама,
които обясняват проблема, за
който се иска мнението на
обществеността.

Подобно на фокус групите
позволява преднамерен
подбор на темите.
Тази техника насърчава дебат
за по-дълго време.

Относително лесно да се
образова или информира
обществеността.
Добър начин да се информира
обществеността за прогреса.

Може да не позволи детайлно
дискутиране на темата.

Не е статистически валиден.
Обикновено включва малка
част от гражданите.
Изисква относително
дългосрочна ангажираност
отстрана на участниците.
Крие разходи.
Не изисква гражданите да
изразят мнение.
Едностранна комуникация.
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3.6. Изграждане на дългосрочни партньорства

Често ресурсите на местните власти за включване на гражданите са ограничени и е
нужно изграждане на дългосрочни партньорства, които да обезпечават ресурсна
ефективност. Също така граждани и бизнес са по-склонни да участват в инициативи,
когато познават вече другите участници или модераторите. Идентифицирането на
местни мрежи и организации и работата с тях може е ползотворна. Въпроси, свързани
с изграждането на дългосрочни партньорства са кои могат да бъдат партньорите по
дадени политики и какви мрежи могат да се използват за постигане на най-ефективно
дефиниране на нова политика.

Истинско партньорство е двупосочно взаимоотношение. Ангажирането на ключови
партньори от общността при дефиниране на политика е положително послание за
сътрудничеството. За някои части от населението (например, маргинализираните
групи) има смисъл да се ползва посредничеството на партньорски организации при
комуникацията с него, защото така участниците в процеса се чувстват “сигурни” да
задават въпроси и да споделят мисли; а самият процес изглежда по-малко формален и
се създава атмосфера, по-благоприятна за открит диалог. Често най-трудните за
достигане заинтересовани страни са малцинствата или скорошните имигранти. Може
да се наложи да бъде заделен конкретен ресурс и усилия, за да се гарантира, че те са
добре представени. Ангажирането на младите в планирането на политики изглежда
очевидно, но остава предизвикателство, защото те често се чувстват откъснати от тези
процеси и не виждат значението им за техния живот. Работата с тях може да се
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осъществи посредством младежки организации, стажантски програми, посещаване на
местата им за отдих и събирания.
Мрежата от местни контакти и партньорства може да разшири ангажираната
аудитория като идентифицира допълнителни заинтересовани страни или лица, които
липсват при формулирането на политиката, за да се гарантира непрекъснато
балансиране на перспективите.
Опасност при включване на посредници в процеса на създаване на политики е
възможността от дезинформация или разпространението на грешна информация.
Затова за да могат местните партньори и мрежи да бъдат ефективни, те трябва да
получат ясна и недвусмислена информация за целите и концепцията на новата
политика. Предоставянето на ключови послания и възможността на местните
партньори да разпространяват тази информация с единен глас е сред популярните
начини за защита срещу погрешна информация.

3.7. Външна комуникация и разпространение на резултатите

В съвремието ни медиите предоставят възможности за мигновено разпространение на
информацията, но и за нейното изкривяване, и затова е нужно при създаване на нова
политика да се изготвя подробен план за разпространение на информацията.
Една от първите стъпки е да се дефинира публично проблема, заради който се
разработва политиката, за да покаже, че действията на местната власт са уместни. Така
комуникационният план ще демонстрира прозрачност и ще подчертае ангажимента на
местните власти и желанието им да включат гражданите и бизнеса. Той ще представи
дизайна на процеса на ангажиране и така ще определили успеха за формиране на
политиката.
Комуникационната стратегия трябва да включва отговори на въпроси като как ще бъдат
комуникирани целите на политиката, процеса и напредъка, какви информационни
канали ще бъдат използвани (традиционни медии, социални медии, бюлетини,
електронна поща, уебсайтове, блогове, други) и т.н.
Създаването и/или установяването на комуникационните канали трябва да се случи в
началото на проекта – например, специален уебсайт, социални медии и бюлетин по
електронна поща – и да бъдат използвани по време на инициативата. Социалните
медии, бюлетини на общността и местните срещи могат да осигурят комуникационни
платформи за постоянен контакт с по-широката общественост.
Многостранният подход при комуникацията на процеса за формиране на политика е от
решаващо значение за ангажирането на разнообразна аудитория, тъй като найтруднодостъпните групи ще имат уникални източници на надеждна информация.
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Персонализирането на призивите за действия и съобщения, насочени към тези
аудитории и техните интереси, ще спомогне за значително увеличаване на
разбирането на местната общност за проблема и решенията му.

За да се гарантира, че съобщенията са прости и лесно разбираеми за широката
аудитория, може да се използва мнението на участниците в процесите по
формулиране на политики, с което да се усъвършенстват медийните посланията. Те
трябва да са на обикновен език, близък до гражданите – един чудесен подход за
активиране на гражданите и спомагане за тяхното припознаване на политиката е
разказването на истории и споделяне на собствения опит. Откровеността за позитивите
и негативите в установяването на нови местни политики насърчава прозрачността на
процеса и води до взаимното уважение и сътрудничество сред заинтересованите
страни.
Включването на всички граждани, а не само тези, които са част от процеса, ще изгради
доверие в новата политика. Възможно е реализирането на периодични проучвания
сред по-широката общественост, за да се покрият всички мнения и да се покаже, че
всеки е имал достъп до платформа за изразяване на своето виждане. Дори
представянето на местните настроения като интервюта или статии в местни медии биха
подкрепили процесите по популяризиране на политиката.
Комуникационната стратегия е мощен инструмент за информиране на населението и
често се счита за нещо, което се случва естествено, но е добре към нея да бъде
подходено с прецизно планиране на каналите и платформите, които ще създадат най41 |
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голямо въздействие сред обществото. За по-дългосрочни процеси на формулиране и
изпълнение на политики е добре да се създадат отделни социални медийни страници
и канали, за да се проследява общественото внимание и настроение във времето.
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